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ÖNSÖZ 
 

İslam Hukuku’nun değişen ve gelişen şartlara uyum kabiliyetini temin eden 

özelliklerinden birisi de onun, nasların sadece lafızlarına ve zahirine değil aynı 

zamanda özüne ve gerçekleştirmek istediği amaçlarına da itibar etmesidir. 

Bu nedenle nasların, öncelikle de Kur’an’ın esas aldığı amaçları ve temel 

prensipleri belirlemek oldukça önemli bir konudur. Dolayısıyla amaçsal yorumlama 

çabalarının temellerini ve yapılan çalışmaları tespit etmek, amaçsal yorumlama 

mekanizmalarının nelerden meydana geldiğini belirlemek,  Kur’an’ın amaçsal açıdan 

yorumlanması faaliyetlerine ve bu maksatların ekseninde vahyi anlama gayretlerine 

yardımcı olacaktır. 

Kur’an’ın en genel amaçlarının sadece Şer’i maksatlardan mı oluşup 

oluşmadığını, değilse Kur’an’ın tümel amaçlarının hangi esaslardan meydana 

geldiğini ortaya koymak şüphesiz Kur’an’ın doğru bir şekilde yorumlanmasına 

dolayısıyla da anlaşılmasına hizmet edecektir. Medeni hukuk ekollerince hukukun 

nihai hedefi olarak ortaya konan amaçlar ile bunları belirlemede kullanılan yorum 

teknikleriyle, Kur’an’ın amaçları ve yorum teknikleri arasında bir paralellik bulunup 

bulunmadığını tespit etmek son tahlilde amaçsal yorum çerçevesinde Kur’an’ı 

anlama çabalarına katkı sağlayacaktır. 

İşte bu anlayışlardan hareketle elinizdeki araştırmaya gerek duyulmuştur.  

Bu vesileyle yapmış olduğum çalışmalarda benden yardımını esirgemeyen ve 

yol gösteren muhterem hocam sayın Prof.Dr. Mehmet Paçacı’ye teşekkürü bir borç 

biliyorum. 
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GİRİŞ 
 

 

A. TEZİN KONUSU VE ÖNEMİ 
 

Tezimizin konusu, Kur'ân naslarının, bu naslardan nihai anlamda hedef alınan 

amaçlar bağlamında değerlendirilmesi yönünde - ilk dönemden başlayıp modern çağa 

kadar uzanan zaman diliminde- serdedilen yorumlama metodlarını tespit, tahlil ve 

mukayese etmektir. 

Tezin ulaşmak istediği amaç ise; vahiy dönemi olan ilk asırdan günümüze 

kadar, Kur'ân'ın yorumlanmasında kullanılan amaçsal yorumlama tekniklerini ve 

mahiyetini belirlemek, çağdaş hukuk sistemlerindeki yorum metotlarını da dikkate 

alarak, klasik ve modern amaçsal yorumlama teknikleri arasında bir mukayese imkanı 

yaratmaktır. Bunun yanında Şer’i amaçlar dışında bir de Kur'ân'ın külli amaçlarını 

ortaya koymaktır. 

Kur'ân naslarını, o naslardan güdülen amaçlar doğrultusunda anlamaya 

çalışmak, Kur'ân'ın gerçek mesajlarını ve ilkelerini tespitte benimsenmesi gereken en 

geçerli metottur. Kelime ve cümlelerin altında saklı olan gerçek mesajları 

irdelemeden,  sözcüklerin ve ifade kalıplarının aralarına sıkışıp kalmak ve Kur'ân'ın 

işaret etmeye çalıştığı geniş ufukları görememek Kur'ân'a karşı yapılmış en büyük 

haksızlık olsa gerektir. 

Şekil ve kabukla uğraşıp öze ve ruha ulaşamayanlar ise tarih boyunca Kur'ân'a 

en büyük zararı veren kişiler olmuşlardır. 

Önemli olan, ilahi kelamın sadece kalıpları değil, bu kalıplarla birlikte onların 

altında varolan amaç ve hedeflerdir. İlahi kelama muhatap olanların asıl görevi de işte 

bu temel gayeleri doğru bir şekilde belirlemeye çalışıp, bu temel ilkeler 

doğrultusunda kişisel ve toplumsal hayata yön vermektir. Aksi takdirde vahyin temel 

amaçları gerçekleşmemiş, vahye muhatap olanlar da onu hakkıyla anlamamış ve bu 

konuda kusurlu davranmış olacaktır. 

O halde gerek Kur'ân'ın ve gerekse İslam Hukuku’nun temel amaçları nelerdir 

ve bu amaçları tespitte nasıl bir metod kullanmalıyız ? Tespit ettiğimiz bu temel 

amaçlar karşısında tikel hükümlerin konumu ve yorumu nasıl olmalıdır ? Bu konuda 

yapılmış ve yapılmakta olan çalışmalar nelerdir, hangi teknikler kullanılmıştır ? İşte 

bütün bu sorular çözümlenmeyi bekleyen önemli sorunları içinde barındırmaktadır. 

Bu sorulara cevap bulduğumuz oranda, sürekli değişen ve süregelen kişisel ve 

toplumsal hayatın yeni ve çözüm bekleyen sorunlarına Kur'ân'ın net cevaplarını 

sunmamız mümkün olacaktır. Dinamik modern hayatın sorunları Kur'ân'ın şifalı ve 

şefkatli kollarını kendisine uzatmasını beklemektedir. 

Kur'ân'ı anlama ve yorumlama tekniklerinin özellikle Fıkıh Usulü sahasında 

ele alındığı görülmektedir. İmam Şafii’nin “Risale”si ile ilk defa tedvin edilmeye 
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başlanan Kur'ân'ı anlama ve yorumlama metodolojisi (Usul-u Fıkh) alanında 

günümüze kadar yüzlerce eser kaleme alınmış, bu konuda bir çok farklı tezler ileri 

sürülmüştür. Yani tek tip bir Kur'ân'ı anlama tekniğinden bahsetmek mümkün 

değildir. 

Tarihi süreci içerisinde kaleme alınan Fıkıh Usulu çalışmalarını tetkik 

ettiğimizde genelde iki temel yorumlama tekniğiyle karşılaşmaktayız. Bunlardan 

birincisi illiyetçilik (illet tekniği) diğeri ise hikmetçilik (hikmet tekniği) dir. Birinci 

teknikte dikkate alınan husus, naslar üzerinde yapılan uzun araştırmalardan sonra 

tespit edilen değişmez ve sabit ögelerdir. Hükümler de işte bu sabit ögeler üzerine 

bina edilmektedir. Ancak bu unsurun makbul sayılabilmesi için maslahata uygun 

(münasib) olma şartı da getirilmiştir. İkinci teknikte ise belirli bazı unsurlardan 

ziyade, naslarla hedef alınan genel geçer bazı amaçlar dikkate alınmakta yani naslar 

gai yorumlamaya tabi tutularak neticede hükümler de tespit edilen bu amaçlar üzerine 

inşa edilmektedir. 

Tikel naslar amaçsal bir yaklaşımla yorumlandığı gibi, Kur'ân'ın bütünü 

üzerinde de bu tür amaçsal yaklaşımlar sergileyen ve neticede daha tümel amaçlar 

ortaya çıkaran alimler de var olagelmişlerdir. Bu alimler, naslarla ortaya konulan tikel 

gayeleri de içine alan daha kapsamlı gayeler tespit ederek diğer tikel nasları da bu 

genel gayeler ışığında yorumlamışlardır. Şatibi ile sistematize edilen ve görece nihai 

noktasına ulaşan bu amaçsal yorumlama tekniği kendisinden sonra daha da 

geliştirilme şansından mahrum kalmış, Kur'ân'ın yorumlanması üzerine yapılan bu 

değerli çalışmalar çeşitli sebeblerle dumura uğramıştır. 
Diğer taraftan İslam hukuku’nun genel amaçları (Makasıd-ı Şeria) üzerinde 

yapıyan yoğun çalışmalar yanında az da olsan Kur'ân'ın maksatlarını (Makasıdu’l-

Kur'ân) tespit yönünde de gayretlerin gösterildiği görülmektedir. 

Modern çağa geldiğimizde ise bazı müslüman bilginlerin klasik amaçsal 

anlama metodolojisinden ziyade, modern hermeneutik çalışmalardan hareketle yeni 

bazı yorumlama teknikleri geliştirdiklerini görmekteyiz.  

İşte bizim çalışmamız, Kur'ân'ı anlama ve yorumlama yönünde doğup-gelişen 

bu faaliyetlerin tarihi gelişim sürecini ortaya çıkarmak ve aralarındaki paralellikleri 

ve zıtlıkları  belirlemek noktasında kendine bir yer bulmaktadır. 

Bu sürecin tespit edilmesini, arkeolojik bir kazı olarak değerlendirme hatasına 

da düşmememiz gerekir. Çünkü geleceğe ulaşabilmemiz ve hatta zamanı aşabilmemiz 

ancak geçmişi ve bugünü anlamlı bir bütün halinde değerlendirebildiğimiz oranda 

mümkün olabilecektir. 

Bu nedenle Kur'ân'ın modern çağın ve ötesinin ihtiyaçlarına cevap 

verebilmesi, geçmişin Kur'ân'ı anlama gayretlerinden ilham alıp, günümüz 

çalışmalarıyla ivme kazanarak geleceğe doğru koşmakla mümkündür. 

 



 8 

B. TEZİN YÖNTEMİ 
 

Allah’ın isimlerinden biri de “Hakîm”dir. Yani O yaptığı bütün işleri bir sebep 

ve gaye çerçevesinde ele alır. Gayesiz ve sebepsiz yani anlamsız hiçbir söz ve eylem 

O’na izafe edilemez. O’nun bütün emir ve yasaklarından gözettiği amaç, en genel 

anlamda insanların maslahatlarını temin yani faydalı olan şeylere onları ulaştırmak ve 

zararlı olan şeylerden de uzaklaştırmaktır.  
Bizim bu konuyu seçmemizin gerekçesi, hemen hemen bütün usulcüler 

tarafından kabul edilen “İslam’ın temel gayesi insanların maslahatını temindir” 

prensibinden hareketle, İslâm bilginlerinin Kur'ân'ın şer’in amaçsal çerçevesine bağlı 

kalarak gerçekleştirdikleri yorumlama teknik ve metodlarını belirleme diğer taraftan 

Kur'ân'ın da özellikle üzerinde durduğu temel amaçları tespit etme arzusudur. 

Vahiy döneminden günümüze kadar, Kur'ân'ın tikel ve tümel gayeleri dikkate 

alınarak gerçekleştirilen, kitap sayfaları arasında sıkışıp kalmış yorumlama 

tekniklerini ve bunların mahiyetlerini belirlemek, Kur'ân'ın günümüz ihtiyaçlarına da 

cevap verecek bir tarzda yeniden yorumlanması konusunda bize önemli ipuçları 

verecektir.   

Kur'ân hükümlerinin lafzi yorumları yapılageldiği gibi onun daha çok lafzının 

ötesinde hedeflediği amaçlar dikkate alınarak yorumlamaya tabi tutulduğu da 

gözlemlenmektedir. Özellikle istihsan, istıslah, sedd-i zerai gibi gai yorumlama 

teknikleri dikkat çekmektedir. “Makasıdu’ş-Şerî’a” konusu bağlamında Kur'ân'ın 

tümel gayelerini temel alan yorumlama tekniği ise diğer tekniklerden daha ileri ve 

kapsamlı bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Modern çağda doğan ve gelişen yorum bilimin (hermenötik)in  yardım ve 

ilhamlarıyla çağdaş İslam bilginleri tarafından geliştirilen yorumlama teknikleri de 

araştırmamızın diğer bir bölümünü oluşturmaktadır.   

Amaçsal yorumlama teknikleri belki de şahıslar bazında veya tek bir teknik 

bazında ayrı ayrı incelemelere konu olmuş olabilir. Ancak tarih boyunca uygulanan 

bu amaçsal yorumlama tekniklerini tarihi gelişim süreci içerisinde bir bütün olarak 

ele alıp genel bir değerlendirmeye ve senteze ulaşma ve mümkünse yeni bir amaçsal 

yorumlama tekniğinin unsurlarına işarette bulunma gayreti bu çalışmamızla 

gerçekleşmektedir.  

Bunun için öncelikle nasların yorumlanmasında iki temel yaklaşımı ve 

anlayışı temsil eden  ‘tefsir’ ve ‘tevil’ gibi en eski iki kavram üzerinde durulmuş ve 

bu iki kavramın ‘amaçsal yorumlama’ açısından tetkik ve tahlili yapılmıştır. 
Bu aşamadan sonra Fıkıh Usulü ilminin gelişim ve tedviniyle birlikte ortaya 

konulan amaçsal yorumlama teknikleri yine usul eserlerine müracaatla tespit 

edilmeye ve tanımlanmaya çalışılmıştır. Bilahare, iki temel kaynak olan Kur'ân ve 

Sünnet’ten başlayarak, sahabe, tabiin ve mezhep imamları döneminden amaçsal 
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yaklaşım ve yorumlama örneklerinin tespitine gayret edilmiş ve bu uygulamalardan 

hareketle amaçsal yorumlamanın temel unsurlarına ulaşma hedefi güdülmüştür.  

Bir sonraki safhada ise İslam alimlerinin geliştirdikleri yorumlama 

yöntemleriyle, beşeri hukukta ortaya konulan yöntemler mukayeseli bir şekilde ele 

alınarak, benzerlikler ve farklılıklardan hareketle yine özellikle Kur'ân'ı yorumlama 

tekniklerinin imkan, sınır ve vasıfları belirginleştirilmeye çalışılmıştır.  
İkinci bölümde her ne kadar Kur'ân ile hukuk sistemlerinin temel amaçları 

açısından mukayesesi iki farklı alanın değerlendirilmesi gibi görünse de, burada 

beşeri sistemlerin -ki bunun en önemlisi hukuktur- akıl yoluyla ulaştığı en büyük gaye 

veya gayelerle Kur'ân'ın temel gayelerinin tespiti ve bu iki farklı –biri beşeri biri 

semavî- alemin ulaştığı noktalara işaret ve bir nevi tarihi bir perspektif sunma amacı 

güdülmüştür. Neticede bu iki farklı alanın –mahiyetleri farklı da olsa- temelde en 

büyük gayelerden biri olarak adalet idesine vurgu yaptıkları tespit edilmiştir. 
Üçüncü bölümde de, İslam Hukukçularınca geliştirilen makasıdu’ş-şeria 

(Hukuki gayeler) bağlamında Kur'ân'ın (ve sünnetin) yorumlanmasına getirilmeye 

çalışılan orijinal bakış açısı üzerinde durulmuş ve bunun çerçevesi ayrıntılı bir şekilde 

belirlenmeye çalışılmıştır.  
Son olarak da bazı çağdaş İslam bilginlerinin, nasların amaçsal açıdan 

yorumlanması hakkındaki görüşleri üzerinde durularak, önceki çalışmalarla ve 

sergilenen anlayışla aralarındaki farklılıklar ortaya konulmaya ve böylece bu 

verilerin, amaçsal yorumlama yönteminin sınırlarının çizilmesine yardımcı 

kılınmasına çalışılmıştır. 
 

C. KONUNUN SINIRLARI  
 

Konumuz, nasların yorumlanmasında, o nastan veya endüksüyon metodu ile 

nasların bütününden çıkarılan nihai amaçların ışığında gerçekleştirilen yorumlama 

teknik ve anlayışlarının içerik ve kapsamını tespit etmek ve Kur'ân'ın en temel ve 

külli amaçlarına işaret ederek Kur'ân'ın yorumlanmasında bu amaçları dikkate 

almanın önemine vurguda bulunmaktadır 

Hikmetçi yaklaşımlar olarak tabir ettiğimiz yorumlama anlayışının daha 

belirgin ve anlaşılır kılınması için “spesifik bir illetin” baz alındığı yorum tekniğine 

de gerektiği ölçüde yer verilecektir. Ancak bunun dışında Fıkıh Usulünde geliştirilen 

daha spesifik ve lokal diğer yorumlama teknikleri ise konumuzun dışında tutulacaktır. 

Fakat bütün bunlardan önce, belki de illetçi ve hikmetçi yorumlama 

çizgilerinin hareket noktası olarak nitelendirebileceğimiz iki kavram olan ‘tefsir’ ve 

‘tevil’ kavramlarına da konuyla olan doğrudan ilişkisi nedeniyle atıfta bulunulacaktır.  

Bazı usulcüler tarafından ele alınıp tedvin edilen ve “Makasıdu’ş-Şeri’a” 

olarak isimlendirilen İslam hukuku’nun tümel amaçlarının tespiti, hiyerarşik 

sınıflaması ve sistematize edilmesi konularında gerçekleştirilen çalışmalar da bizim 
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konumuzun sınırları içerisine girmektedir. Ayrıca Makasıd-ı Şeri’a yanında Makasıd-

ı Kur'ân ile ilgili çalışmalara da yer verilecektir. Kur'ân’daki, Hz. Peygamber’in 

uygulamalarındaki, Sahabe ve sonrası tatbikatlardaki amaçsal yaklaşım örnekleri de 

tezimizin kapsamına dahil edilmiştir.  
Usulcüler tarafından, tikel naslardan ve olaylardan tümevarım metoduyla 

tespit edilen Fıkhî Küllî Kaideler’den amaçsal yorumlama anlayışının bir tezahürü 

olarak bahsedilecektir. 

Diğer taraftan çağdaş hukuk ekollerindeki yorumlama yöntemlerine de İslam 

hukukundaki yorumlama teknikleri ile mukayeseli bir şekilde yer verilecektir. 

Batı’da doğan ve gelişen modern hermenötik yaklaşımların büyük oranda 

etkisinde kalan Kur’ân’a yönelik bazı modern amaçsal yorumlama yaklaşımları da 

inceleme konusu yapılacak ve bu alanda isim yapmış çağdaş İslâm düşünürlerinden; 

Fazlur Rahman, Nasr Hamid Ebu Zeyd, ve Hasan Hanefî gibi isimlerin fikirlerine yer 

verilecektir. Klasik anlayışı temsil etmekle birlikte çağımızın önemli İslam 

alimlerinden olan ve Makasıdu’ş-Şeria çalışmalarıyla ünlenmiş İbn Âşûr’ın 

değerlendirmeleri de dikkate sunulacaktır. 

 

D. LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ 
  
 Tezimizin ilk bölümünü teşkil eden yorumlama tekniklerinden daha doğrusu 

bu yöntemlerin belki de ilk dönemlerde kullanılan en kapsamlı ismi olarak kabul 

ettiğimiz tefsir ve te’vil kavramlarına, öncelikle tefsir eserleri başta olmak üzere, ilgili 

Arapça kelime ve kavram sözlükleri yanında özellikle Zerkeşî’nin Burhan isimli 

Kur’an ilimleri eserinin ışık tuttuğunu görmekteyiz. Zaten Kur’ân dışı bir süreçte 

‘yorumlama ve açıklama’ anlamını yüklenerek kavramlaştığı fikrini benimsediğimiz 

te’vil kelimesinin, bu anlamıyla ilgili tanım ve açıklamalarına da daha çok Hicri 3 

üncü asırdan itibaren kaleme alınan eserlerde rastlamak mümkün olmaktadır.  

 Te’vîl kavramının Kur’ân’da yorum ve açıklama anlamına kullanılmadığına 

yer veren en önemli kaynaklardan biri de İbn Teymiyye’nin Kutub ve Resâil ve 
Fetâva fi’t-Tefsir adlı eseridir. 

 Fıkıh Usulünde geliştirilen yorum tekniklerinin tespitinde en önemli veriler de 

haliyle fıkıh usulü eserlerinde yer almaktadır. Allah’ın fiillerinin talili meselesi 

özellikle bir itikad meselesi olarak kelama dair eserlerde ele alınmış olmakla birlikte 

bir hukuk metodolojisinin unsuru olarak daha çok usul-ü fıkıh eserlerinde ele 

alınmıştır. Bu bakımdan ilk usul eserlerinden itibaren bütün usul kitapları 

araştırmamızın bu bölümünde bize kaynaklık etmiştir. Ancak özellikle Cüveynî, 
Serahsî ve Şirâzî’den başlayıp Gazâlî’ye kadar uzanan ve Râzî ve Âmidî ile devam 

edip Şatıbî ve İbnu’l-Kayyim ile gelişen çizgideki usul eserleri yoğun olarak 

kullanılmıştır. Burada hicrî 13. asrın önemli isimlerinden Şevkânî’yi ve özellikle örf 

ile ilgili “Neşru’l Orf” adlı değerli çalışmasından istifade ettiğimiz İbn Âbidîn’i de 
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atlamamak gerekir. Öyleki örf konusu usul eserlerinden ziyade furua ait kaynaklarda 

daha geniş yer tutmuştur. Hiyel konusunda ise; Hassâf’ın ve İmam Muhammed’in 

aynı adlı eserlerinin temel kaynaklığı yanında , çağımız akademisyenlerinden 

Hamide Topcuoğlu’nun çok kıymetli kitabı Kanuna Karşı Hile’si kayda değer bir 

çalışmadır. 

 Ancak istihsan, istıslah ve örf gibi amaçsal yorumlama tekniklerinin zengin 

örneklerinin usul eserlerinden ziyade furu’u fıkıh eserlerinde yer aldığını ve 

dolayısıyla söz konusu kitapların bu yöntemlerin açıklanmasında daha geniş imkanlar 

sunduğunu da belirtmemiz gerekir. Mesela Serahsî’nin Mebsût’unu ve İbn 

Nüceym’in Bahru’r-Râik’ini bunlara örnek verebiliriz. 

 Kur’ân’dan sonra, İslam tarihi içinde amaçsal yaklaşımların pratik örneklerine 

ise dağınık bir şekilde daha ziyade hadis, siyer ve tabakat kitaplarında rastlanmakta 

ve bu açıdan zengin muhtevaya sahip olan söz konusu kaynaklar geniş ve kapsamlı 

çalışmaları beklemektedir. Belki de böyle bir çalışmanın ürünü olan Şelebî’nin 

Ta’lîlu’l-Ahkâm’ı bu alanda özellikle vurgulanması gereken çalışmalardan biridir. 

  Çağdaş hukukta kullanılan yorum teknikleriyle ilgili malumata genel hukuk 

kavramlarından ve teorilerinden bahseden hukuk başlangıcı, hukuka giriş ve hukuk 

felsefesiyle ilgili eserlerden ulaşmak mümkün iken, İslam hukuku alanında bu amaçla 

yapılmış kapsamlı ve derli toplu çalışmaların varlığından söz etmemiz pek mümkün 

görünmemektedir. Bu konuda da yine birincil kaynaklar haliyle İslam Hukuku 

Metodolojisi diye de isimlendirilen fıkıh usulü eserleridir. Ancak İbrahim Kafi 
Dönmez’in “İslam Hukukunda Müctehidin Nasslar Karşısındaki Durumu ile 
Modern Hukuklarda Hakimin Kanun Karşısındaki Durumu Arasında Bir 
Mukayese” adlı makalesi bu sahada oldukça değerli bir yere sahiptir.  

 Çağdaş hukukun amaçları konusunda ise yine yukarda bahsettiğimiz 

kaynaklar yanında Rahmi Çobanoğlu’nun “Hukukta Gaye Problemi” isimli 

eserine özellikle işaret etmemiz gerekir.  

 Kur’ân’ın Amaçları (Makasıdu’l-Kur’ân) sahasında ne yazık ki, Gazâlî’nin 

“Cevâhiru’l Kur’ân” adlı eserinin dışında bu kapsamda ve müstakil olarak kaleme 

alınmış klasik birincil kaynaklar bulunmamaktadır. Dolayısıyla Makasıdu’l Kur’ân 

(Makasıdu’ş-Şerîa’dan bağımsız olarak) konusunun çokça işlenmemiş bakir bir alan 

olduğunu ve ancak 20. yüzyıl İslam alimlerinin çalışmalarında müstakil ve kapsamlı 

araştırmalara rastlayabildiğimizi özellikle belirtmeliyiz. Bu eserlerden birisi Reşid 
Rıza’nın “el-Vahyu’l-Muhammedî”si ile Muhammed Gazâlî’nin “el-Mehâviru’l-
Hamse li’l-Kur’âni’l-Kerim”i dir. Ancak gerek kendinden önce ve gerekse 

kendisinden sonra muhtelif eserlerde sıralanan Kur’ân’a ait onlarca amacı kapsamlı 

ve öz olarak dört ana temel hedef (tevhid, nübüvvet, ahiret ve adalet) ekseninde 

toplayan Said Nursi’yi ve Risâle-i Nur Külliyatı ismi altında toplanan eserlerini de 

hatırlatmadan geçemeyiz. 
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 Şerî/hukukî amaçlar (Makasıdu’ş-Şerî’a) alanında ise ilk elden kaynaklar daha 

önce de bahsettiğimiz usul-ü fıkıh kitaplarının genellikle kıyas ve bazende istıslah 

(maslahatla istidlal) bölümleridir. Bu konuya ilk değinen ve temellerini atan kişi 
tespit edebildiğimiz kadarıyla “el-Burhân fî Usûli’l-Fıkh”ın yazarı Cüveynî’dir. 

Ancak kimi iddialara göre, bir takım – Hakîm et-Tirmizî, Mâturîdî ve Bâkıllânî gibi 

alimlerin- eser isimlerinden hareketle ilgili konu daha öncesinde de ele alınmış 
olmalıdır. Dolayısıyla bu çalışmaların temelleri daha da eskilere dayanmaktadır. 

Ancak söz konusu iddiaları ispatlamak için –eser isimlerinin mücerret delaletlerinden 

başka- somut bir delil de bulunmamaktadır.  

Konunun daha kapsamlı işlenişi Gazâlî’nin “Mustasfa” isimli eserinde 

gerçekleşmiştir. Gazâlî’den sonra konu hep aynı temelde ve çerçevede ele 

alınagelmiştir. Şer’i amaçlar konusunu fıkıh metodolojisinin omurgasına yerleştiren 

ve onu sistemleştirmeye çalışan isim ise Şatıbî ve eseri de meşhur “Muvâfakât”tır. 

Bu sahanın en temel kaynakları bunlar olmakla birlikte, özellikle şer’in en genel 

amacı olan maslahatı konu edinen İz bin Abdiselâm’ın “Kavâidu’l-Ahkâm”ı ve 

Karâfî’nin “el-Furûk” adlı müstakil eserlerine de işaret etmek gerekir. Diğer taraftan 

bu sahada yukarıda sözünü ettiğimiz yazarlardan farklı bir bakış açısı ortaya koyan 

Dehlevî’nin “Hucettullahi’l-Bâliğa”sına da özellikle işaret etmeliyiz. 

Çağımızda da Şer’i amaçlar konusu özellikle Şatıbî’nin meşhur eserinin 

yayınlanmasından sonra bir cazibe merkezi haline gelmiş ve bir çok ilim adamının bu 

alanda eser telif etmesini netice vermiştir. Ancak bu eserler genellikle yeni şeyler 

ortaya koymaktan ziyade önceki bilgilerin tekrarlanmasından öteye gidememiştir.  
Bu konuda yapılmış çok sayıda çalışma ve eser mevcuttur. Mesela bunlar biri 

olan Yusuf Hâmid el-Âlim’in kaleme aldığı “el-Makâsıdu’l-Âmme li’ş-Şerîati’l-
İslâmiyye” adlı eser yoğunluklu olarak zorunlu beş temel amaç üzerindeki inceleme 

ve değerlendirmeleri ihtiva etmektedir. Yine Fehmi Muhammed Ulvân’ın eseri olan 

“el-Kıyemu’z-Zarûriyye ve Makâsıdu’t-Teşrîi’l-İslâmî” isimli kitapta da genel 

olarak makasıd, maslahat ve istikrayı manevi kavramları ve beş zarûrî değer üzerinde 

durulmaktadır. 

Diğer taraftan makasıd konusundaki tartışmasız önem ve mevkiinden dolayı 

özellikle Şatıbî ve onun bu sahayla ilgili fikirleri üzerinde yapılmış çalışmalardan da 

söz etmek gerekir. Bunlardan biri olan Ahmed er-Reysûnî’nin “Nazariyyetü’l-
Makâsıd inde’l-İmâmi’ş-Şatıbî” isimli eser kayda değer nitelikte bir çalışmadır. 

Ertuğrul Boynukalın tarafından hazırlanan “İslam Hukukunda Gaye 
Problemi” isimli doktora tezi ise makasıd konusunda Türkçe olarak hazırlanmış 
kapsamlı çalışmalardan biridir. Ancak bu çalışmada Makasıdu’l-Kur’an konusuna 

değinilmemiş, çalışma sadece hukukî gayeler alanıyla sınırlı tutulmuştur.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 
İSLÂM LİTERATÜRÜNDE AMAÇSAL YORUMLAMA 

TEKNİKLERİ 
 

A. İslâmî Yorum Tekniklerine Genel Bir Bakış 
 

a) İlk Yorum Teorileri (Tefsir-Tevil) 
 

Nasların, özellikle de Kur’an naslarının yorumlanmasında ilk dönem yorum 

teknikleri olarak tefsir ve tevili görmekteyiz. Her ne kadar tesis edilmiş bir yorum 

metodolojisinden söz etmek mümkün değilse de, en azından nasların 

yorumlanmasında baş vurulan yaklaşım ve anlayış farklılıklarını göstermesi 

açısından, tefsir ve tevil kayda değer iki kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Belki 

de  amaçsal yorumlama tekniklerinin köklerini özellikle tevil faaliyetlerine kadar 

götürmemiz de mümkündür. 

Tefsir ve tevil kelimelerinin kavramsal ve özellikle de pratiksel farklılıklarını 

tespit edebilmek için öncelikle bunların etimolojik ve terminolojik anlam kalıplarını 

ve tarihi süreç içerisinde geçirdikleri anlam kaymalarını tespit etmek gerekmektedir.  

 

 1. Etimolojik ve Kavramsal Bağlamda ‘Tefsir’ 
 
 Tefsir kelimesinin etimolojik yapısını incelediğimizde onun ‘ ر -س -  ف ’ 

kökünden mi yoksa  ‘ ر - ف -س ’  kökünden mi türediği konusunda farklı görüşler 

olduğunu görmekteyiz. 

 El-Fesr (��$ا� ): Açıklamak, izah etmek, üzeri kapalı bir şeyi açmak 

anlamlarına gelir 
1
  Yine lügatlerde el-fesr kelimesinin “doktorun sıvıyı incelemesi”, 

et-tefsira (ا��$��ة )  ‘nın da “renginden ve benzeri özelliklerinden istifade ile hastalığın 

sebebini belirlemek için doktorların incelediği idrar” anlamlarını ifade ettiği 

belirtilmektedir.2  

 Tıpkı bir doktor gibi bir müfessir de; ayetin durumu, kıssaları, manaları ve 

ayetlerin nüzul sebeplerini açıklığa kavuşturmaktadır. 3 

 Son tanımlamaya göre, iki temel öğeyle karşılaşmaktayız. Birincisi hastalığı 

teşhis için hekimin incelediği materyal (nesne) – ki bu teşhis için bir vasıtadır – yani 

et-tefsira, ikincisi ise, hekimin hastalığı tespit için gerçekleştirdiği inceleme 

                                                 
1 İbn  Manzûr, Lisânu’l-Arab, Dâru Sâdır, Beyrut,1990,V,55; Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, (y.y.),Mısır, 
(t.y.),III,470 
2 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab,V,55; Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, III,470; er-Râgıb el-İsfehânî, el-Müfredât fî 
Garîbi’l-Kur’ân, Mısır,1961, 380 
3 Muhammed b. Abdillah ez-Zerkeşî, el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Dârul’l-Ma’rife, Beyrut,1391, 
II,147 
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eyleminin bizzat kendisi. Dolayısıyla hastalığı teşhis edebilmek için hem bir ‘nesne’ 

ye hem de bir ‘özne’ (inceleyen) ye ihtiyaç vardır.  

 Buradan hareketle ‘tefsir’in – yani hastalığın teşhisinin gerçekleşebilmesi 

için, incelemenin, hastalıklar ve belirtileri konusunda bir takım ön donanımlara 

sahip, bilgi birikimi olan bir kişi (özne) tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi 

taktirde inceleme konusu olan nesne inceleyen için hiçbir anlam ifade etmeyecektir.4 

 Kelimenin el-Fesr kökünden türediği fikrinden hareketle yaptığımız bu 

etimolojik tespitlerden sonra, terminolojik anlamıyla tefsir eyleminin de aynı sürece 

tabi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Nasların (materyal-nesne) –ki manaya 

ulaşabilmek için birer vasıtadır – doğru bir şekilde tefsir edilebilmesi için müfessirin 

(özne) belli bir bilgi temeline ve düzeyine sahip olması gerekir. Mesela, Arap dili ve 

edebiyatı, Kur’ân ilimleri, fıkıh metodolojisi vb. ilim dallarında bir donanımı 

olmayan müfessir haliyle nassın anlamını doğru bir şekilde ‘keşf’ ve ‘izah’ 

edemeyecektir.  

 Tefsir kelimesinin kökeniyle ilgili ikinci varsayım ise onun taklib yoluyla  

‘ ر -ف - س ’ kökünden türediğiyle ilgilidir. 5 

 Nitekim yolcuya; yüzünü gizleyen örtüyü açması, yerleşim mekanından ve 

evindeki rahat yaşamından ayrılıp açık alanlara çıkmak suretiyle kendisini izhar 

etmesi nedeniyle, misafir denilmiştir. Yolculuğa sefer denilmesinin sebebi ise, 

yolculuğa çıkan kimselerin ahlaklarını ve gizli yönlerini ortaya çıkarmasıdır. 6 

 Gecenin gitmesiyle sabah ortaya çıktığında  (  )  �$ا��+* و أ� �$�  denir. Yani 

bu, ‘ortalık aydınlandı’ demektir. ( أ�$� ا���م (    ise, ‘topluluk sabahladı’ demektir. 

Esfera; ‘Güneş doğmadan evvel gün aydınlandı’ anlamına gelir. ( ��2 �$� و01/ ُح ) 

‘Yüzü güzellikten parladı’ demektir. Kur’ân-ı Kerim’de de şöyle geçmektedir; (  3�و1
ی��54 �4$�ة(   ‘Bazı yüzler o gün mutlulukla parıldayacak’ (80/Abese,38) Ferrâ şöyle 

demiştir: ‘Bunun anlamı, parlak ve aydınlık demektir. ( أ�$� ا��1/ و أ�$� ا��+* (    

şeklinde kullanılır. Kadın örtüsünü çıkardığında ( �$�ت ا��7أة(   denilir. İsmi faili ise ( 

)�9 ��  dir.7 

 ��$� ( ) de bu kökten türemiş olup, elçi ve arabulucu anlamına gelir ve çoğulu  

�م�$�َت ب�> ا� ) ;dır. ‘insanlar arasında arabuluculuğa çalışırsan (ُ�$�;ء )� ) denilir. Fakat          

 ise yazarlar anlamına gelir. Her iki kullanım da Kur’ân’da (ا��A$�ة) ;kitap (ا�ِ�ْ$� )

geçmektedir. ( ى َ�$�ة��7ر �آ�D7 ا� ) ,ayetinde (80/Abese,15) ‘yazarlar’ anlamında (بCی
 ayetinde (62/Cuma,5) ise ‘kitap’ manasında kullanılmıştır. Bu (ی��7 أ�$�رى

kullanımları İbn Arefe şöyle açıklamıştır: “Meleklere ‘sefera’ denilmiştir. Çünkü 

onlar Allah ile peygamberleri arasında elçilik yapmaktadırlar.” Ebu Bekr ise şöyle 

der: “Onlar, Allah’ın vahyini, onun izni ile, insanlar arasında sulhu temin eden şeyi 

                                                 
4 Nasr Hâmid Ebu Zeyd, Mefhûmu’n-Nass Dirâse fî Ulûmi’l-Kur’ân, Metâbiu’l-Heyeti’l-Mısrıyyeti’l-
Amme li’l-Kitâb, Mısır,1990,253 
5 Zerkeşî, Burhân., II,147 
6 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, IV,368 
7 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, IV,369 
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indirdikleri için ‘sefera’ diye isimlendirilmişlerdir.” Hadiste ise şöyle geçmektedir: 

“Kur’ân’ı okumada mahir olan kimse, ‘sefera’ (melekler) gibidir.” ‘Sefera’, ‘sâfir’ 

kelimesinin çoğuludur. ‘Sâfir’ ise, aslında ‘kâtib’ demektir. Katibe bu isim, bir şeyi 

açıkladığı ve vuzuha kavuşturduğu için verilmiştir. Zeccâc (v/h.310) şöyle der: 

“Katibe ‘sâfir’, kitaba ‘sifr’ denilmiştir. Çünkü bu kelime ‘bir şeyi açıklayan ve 

vuzuha kavuşturan’ anlamına gelir.”8 

 ‘Sifr’ veya kitabın açıkladığı ve vuzuha kavuşturduğu şey ise, tıpkı ‘söz’de 

olduğu gibi içteki ‘manalar’ ve beynimizde dolaşan düşüncelerden ibarettir. Böylece 

‘kitab’; ‘mana’ya götüren bir delil ve hekimin idrar örneğini incelemek suretiyle 

hastalığı ortaya çıkarma imkanı elde etmesinde olduğu gibi, mananın ortaya 

çıkarılmasını mümkün kılan bir ‘tefsira’ (idrar örneği-vasıta) ya dönüşmektedir. Bu 

durumda kitap (veya söz) manaya işaret eden bir ‘delil’ konumundadır. Manayla 

ilişkisi yönünden ‘delalet eden’ ve ‘açıklayan’; fakat okuyucu ya da müfessirle 

ilişkisi açısından ise ‘tefsira/materyal-vasıta’ olarak isimlendirilir.9 

 Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan ‘sefera’ kelimesinin, merkezinde 

‘intikal’ ve ‘yolculuk’ anlamı bulunan bir çok manayı ihtiva ettiği görülmektedir. 

Söz konusu anlamdan da ‘açığa çıkma’, ‘belirme’ gibi anlamlar türemektedir.10 

 Kısacası, tefsir kelimesinin el-fesr veya es-sefr köklerinden türemiş olması 

arasında bir fark yoktur. Zira her iki kökün ifade ettiği mana neticede bir nokta 

üzerinde birleşmektedir.11 Bu da, ‘bir aracı vasıtasıyla gizli olanı açığa çıkarma’ ya 

karşılık gelmektedir. Bu aracı ise müfessirin, sayesinde gizli ve kapalı olana ulaştığı 

bir alamettir.12 

 Ancak Emin el-Hûlî, (v.1966) “fesera” ve “sefera” kelimelerinin ortak bir 

mana üzerinde birleşmekle birlikte aralarında bir nüansın bulunduğunu ileri 

sürmektedir. Buna göre, “sefera” görünen ve maddi olan bir şeyi açmak manasını 

ifade ederken, “fesera” gizli ve manevi olan bir şeyi açmak anlamına gelmektedir. 

Dolayısıyla “fesera”nın “tef’il” vezninden mastarı olan “tefsir” kelimesi; “manayı 

açmak ve açıklamak” anlamına gelir.13 

 Zehebî de Hûlî gibi bu ince ayrıntıya dikkat çekerek, tefsirin lügatte, hissi ve 

makul manaları keşif anlamına geldiğini ifade etmektedir. Ancak ona göre, ikinci 

anlamın kullanımı, diğerinden daha yaygındır.14 

 Tefsir kelimesi Kur’ân’da ise sadece bir yerde geçmekte ve burada da ‘tafsil 

ve açıklama’ anlamında kullanılmaktadır: “Onların sana getirdikleri her misale karşı, 
biz mutlaka hakkı ve en güzel açıklamayı (tefsîran) getiririz.” (25/Furkân,33) 15 

                                                 
8 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, IV,370 
9 Ebu Zeyd, Mefhûmu’n-Nas, 254 
10 Ebu Zeyd, Mefhûmu’n-Nass, 253 
11 Zerkeşî, Burhân, II,147-148 
12 Ebu Zeyd, Mefhûmu’n-Nass, 254 
13 Emin el-Hûlî, Kur’ân Tefsirinde Yeni Bir Metod, (Çev.Mevlüt Güngör) Kur’ân Kitaplığı,İst.,1995,13 
14 ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Dâru’l-Kalem, Beyrut (t.y.), I,14 
15 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli âyil Kur’ân, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1405, XIX, 11-12 
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 Hadislerde de ‘tefsir’ kelimesi geçmekte ve ‘açıklama’ anlamında 

kullanılmaktadır. 16 

 Tefsir kelimesinin etimolojik anlamıyla ilgili pek önemli bir farklılık 

olmamasına rağmen, kelimenin terminolojik (ıstılahî) tanımı açısından aynı şeyi 

söylemek mümkün görünmemektedir. Aksine kişilere ve asırlara göre değişen çeşitli 
tariflerle karşılaşmaktayız.  

 Bazı alimler ‘tefsir’i, -akli ilimlerde olduğu gibi- sabit kuralları olan bir ilim 

dalı olmadığından, 17 belli bir sınır çizmekte zorlandıklarından, ‘Allah’ın kelamını 

açıklamak’ veya ‘Kur’ân’ın kelimelerini ve manalarını açıklamak’ şeklinde tarif 

etmekle yetinmişlerdir. Diğer bazı alimler ise ‘tefsir’i; cüz’i meseleler veya külli 

kaideler türünden kabul ederek yine onu tanımlamada zorlandıklarından, bu noktada 

Kur’ân’ın anlaşılmasında kendisine ihtiyaç duyulan lügat, sarf, nahiv, kıraat vb. diğer 

ilim dallarını zikretme gereği duymuşlardır. 18 

 Dolayısıyla ‘tefsir’i ıstılahi olarak, diğer yardımcı ilim dallarından bağımsız 

bir şekilde tanımlamanın mümkün olmadığı görülmektedir.  

 Bununla birlikte, ‘tefsir’in ıstılahi anlamıyla ilgili yapılan tanımlamalar –her 

ne kadar değişik kelimelerle dillendirilmiş olsalar da- manaları ve gözetilen hedef 

açısından tek tanıma irca edilebilir.19 

 İbn Manzûr (v/h.711) ıstılahi anlamda ‘tefsir’i; “müşkil olan kelimelerden 

kastedilen manayı ortaya çıkarmak” şeklinde tarif eder.20 

 Ragıb el-İsfehânî (v/h.502) ‘tefsir’in ulemanın örfünde, Kur’ân’ın manalarını 

ortaya çıkaran ve maksatlarını açıklayan bir ilim olduğunu  21ve bunun müşkil 

lafızları, zahir manaları ve benzeri manaları keşfetmeye göre daha genel bir 

tanımlama olduğunu söyler. 22 Ancak çoğunlukla da lafızlarda ve onların 

müfredatlarında kullanıldığını ileri sürer.23 

 Mesela;   ص����;ت�  ve  أH�I ا���ة  gibi garip kelimelerin veya ا�+���ة ، ا����+� ، ا�
 gibi ancak bir şerh ile açıklanabilen veciz ifadelerin veya herhangi bir kıssayı  ا�Kآ�ة

ihtiva eden bir sözün – ki o kıssaya temel teşkil eden olayı bilmeden sözü anlamak 

mümkün değildir- açıklanmasında olduğu gibi. Tıpkı (24  <4 ت���L ا�+� بCن تCت�ا ا�+�
0�ره�N ) kıssasında olduğu gibi.25 

                                                 
16 Ahmed b. Hanbel, Müsned, Çağrı Yay., İst.,1992, I, 85 
17 Kâtib Çelebi (Mustafa b. Abdullah), Keşfu’z-Zunûn an Esâmi’l-Kütubi ve’l-Fünûn, Dâru’l-Kutubi’l-

llmiyye, Beyrut, 1992, I, 428 
18 ez-Zehebî, Tefsîr, I,14 
19 ez-Zehebî, Tefsîr, I, 14 
20 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, V,55; Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, III,470  
21 Kâtib Çelebi, Keşf, I,332 
22 Muhammed el-Ğızzî, İtkân mâ Yuhsinu mine’l-Ahbâri’d-Dâireti ale’l-Elsine, el-Fârûk el-Hadîse, 

Kahire, 1415, II, 460 
23 Kâtib Çelebi, Keşf, I, 334 
24 2 Bakara/189 “Gerçek iyilik, evlere arkalarından girmeniz değildir” 
25 Ğızzî, İtkân, II, 461 
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 Ebu Nasr el-Kuşeyrî (v/h.514) ‘tefsir’in işitilen ve tabi olunan konulara 

mahsus olduğunu belirtir ve bu tespitiyle o ‘tefsir’i; Kur’ân’da ve sünnette 

açıklaması bulunan ve hiç kimsenin ictihat yaparak aksini söyleyemeyeceği, 

benimsenmesi gereken hususlarla ilgili bir eylem olarak kabul edenlere katılır.26 

 Cürcânî (v/h.816) ise şer’î anlamıyla ‘tefsir’in; ayetin manasını, durumunu, 

kıssasını ve sebeb-i nuzûlünü delaleti açık olan bir lafızla açıklamak anlamına 

geldiğini belirtir.27 

 İlk dönemlerde ‘tefsir’in bazı alimler tarafından naslarda ifade edilmiş olan, 

değişmeyen yorumlar için kullanıldığını görmekteyiz. 

 Bu anlayışa sahip olanlardan biri olan Maturîdî (v/h.333) lafızdan kastedilen 

mananın kesin olduğu ve Allah’ın da o manayı kastettiğine şahitlik ettiği 

açıklamaları ‘tefsir’ olarak nitelemiştir.28 Bunun ise ancak kesin bir delil 

getirilebildiğinde geçerli olabileceğini aksi taktirde böyle bir yorumun yasaklanmış 
olan re’y ile tefsir kapsamına gireceğini ileri sürmüştür. 29 

 Asıl ‘tefsir’in tevkıfî yani rivayete bağlı bir husus olduğu görüşü asrımızda da 

taraftar bulmuştur. Elmalılı (v.1942), fıkhî ve hukukî manasıyla tefsirin ‘mümtaz’ 

anlamının bu olduğunu belirtmiştir.30 

 Çünkü Usûl-u Fıkıhta müfesser; ‘nass olan lafızdan daha fazla manasına 

delaleti açık, tevil olunma ihtimali bulunmayacak şekilde izah edilmiş olan, 

manasına bizzat kendisinin delalet ettiği lafız’ şeklinde tanımlanmıştır.31 

 Ebu Hayyân (v/h.745) ise ‘tefsir’i; Kur’ân kelimelerinin (dildeki) kullanım 

keyfiyyetinden, medlulatından, müfred ve mürekkeb ahkamından ve terkib halindeki 

manaları ile bunun tamamlayıcı unsurlarından bahseden bir ilim olarak tarif eder.  

 Ebu Hayyân bu tarifi izah ederken, ‘ilim’ tabiriyle diğer ilimleri de tanıma 

dahil ettiğini belirtir. ‘Kur’ân kelimelerinin kullanım keyfiyyeti’ ifadesiyle kıraat 

ilmine, ‘kelimelerin medlulatı’ ile lügat ilmine, ‘kelimelerin müfred ve mürekkeb 

ahkamı’ kavramıyla sarf, irab, beyan ve bedi’ ilimlerine, ‘terkib halindeki manalar’ 

cümlesiyle kelimelerin ihtiva ettiği hakikat ve mecaz anlamlarına, ‘tamamlayıcı 

unsurlar’ tabiriyle de nesh, nuzul sebebi, kıssalar vb. konularla ilgili bilgilere işaret 

ettiğini vurgular.32 

 Görüldüğü gibi burada diğer bazı ilimlerin birçok cüz’î meselelerini ihtiva 

eden hususlar tanıma dahil edilmiştir.33  

                                                 
26 Kâtib Çelebi, Keşf, I, 334 
27 el-Cürcânî, et-Ta’rîfât, Dâru’l-Kutubi’l-Arabî, Beyrut, 1405, s.87 
28 Kâtib Çelebi, Keşf, I ,334 
29 Ğızzî, İtkân, II, 460 
30 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, İst.,1979, I, 28 
31 Abdülkerim Zeydân, el-Vecîz fî Usûli’l-Fıkh, el-Mektebetu’l-İslamiyye, İst.,1979, 290; Muhammed 
ez-Zafzâf, et-Ta’rîf bi’l-Kur’ân ve’l-Hadîs, Matbaatu’s-Sünneti’l-Muhammediyye, Kahire,1955, 154 
32 Zehebî, Tefsîr, I, 14-15 
33 ez-Zerkânî, Menâhilu’l-İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Dâru’l-Fikr, Beyrut,1996, II, 4 
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 Ebu’l-Hayr (v/h.968) da tefsir ilmini; “insanın takatı nisbetinde, Arapça’nın 

kurallarının gerektirdiği şekilde, Arapça ilim ilkelerine, kelam, fıkıh ve cedel usulüne 

ve diğer bütün ilimlere göre Kur’ân nazmının manasını araştıran bir ilim” diye tarif 

etmekte ve bu ilmin gayesini de “dünyevi ve uhrevi saadete ulaşabilmek için, 

Kur’ân’ın manalarını anlamaya ve ahkamını istinbata tevessül” olarak tespit 

etmektedir.34 

 Kutbu’d-Dîn er-Râzî (v/h.766) “Allah’ın, kitabı olan Kur’ân’daki muradını 

araştıran ilim” olarak tanımladığı ‘tefsir’in, bu çabasında, kıraat, nasih-mensuh ve 

sebeb-i nuzûl gibi bahislerden de yardım aldığını belirtir.35 

 Bazıları ‘tefsir’i ; “insanın takatı nisbetinde Allah’ın muradına delaleti 

açısından Kur’ân’ın ahvalini araştıran ilim” şeklinde tanımlamışlardır.36 

 Bu tanımda sözü edilen ‘ilim’ kelimesiyle daha çok ‘lafzî bilgiler’ 

kastedilmiştir. ‘Delaleti açısından Kur’ân’ın ahvali’ ile işaret edilen ise Kıraat İlmi 

alanına giren kelimelerin yazılış ve okunuş kuralları, Kelam ilminin konusu olan 

Kur’ân’ın mahlukiyeti meselesi ve Fıkhın incelediği haramlar gibi hususlardır.37 

 Zerkeşî  de (v/h.794) ‘tefsir’ i, yine diğer Kur’ân ilimlerinin yardımıyla 

açıklama yoluna giderek; “Ayetlerin, sure ve kıssaların inişinden, nüzul 

sebeplerinden, Mekkî ve Medenî tertiplerinden, muhkem ve mütaşabihinden, nâsih 

ve mensuhundan, hâs ve âmmından, mutlak ve mukayyedinden , mücmel ve 

müfesserinden bahseden ilim” diye tarif etmiştir.38 Zerkeşî bazılarının bunlara helal 

ve haramı, vaad ve vaîd’i, emir ve yasakları, öğüt ve meselleri de eklediklerini39 ve 

re’y ile görüş bildirmenin yasaklandığı alanların da bunlar olduğunu belirtir.40 

 ‘Tefsir’in etimolojik tanımıyla ilgili olarak yapılan bu tariflerden genelde 

alimlerin ‘tefsir’i, metnin kendisinden ziyade onunla ilgili çeşitli dış faktörlerle 

sınırlandırdıkları görülmektedir. Çünkü tanımlarda sıralanan; esbâb-ı nüzûl, kıssalar 

ve nâsih-mensûh gibi ilimler Kur’ân metninin genel dış yönleriyle ilgili öğelerdir. 

Hatta, alimlerin çoğuna göre de bu ilimler, üzerinde –rivayetler arası tercih ve 

uzlaştırma çabaları dışında- hiçbir şekilde ictihadın söz konusu olamayacağı ‘naklî 

ilimler’ den ibarettir.41 

 Tanımlarda yer alan âmm-hâss, mutlak-mukayyed, mücmel-müfesser 

konuların da bile, ictihad yoluyla gerçekleşen müfessirin belirleyici konumuna değil, 

aksine bu konularla ilgili eski alimlerin söylediklerine işaret edilmektedir. Helal-

                                                 
34 Kâtib Çelebi, Keşf, I, 427 
35 Kâtib Çelebi, Keşf, I, 427 
36 Abdurrahman b. Ebi Bekr es-Suyûtî, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, (3.Baskı), Kahire, 1370 II,174; Kâtib 

Çelebi, Keşf, I, 428; ez-Zerkânî, Menâhil, II, 4 
37 ez-Zerkânî, Menâhil, II, 4 
38 Zerkeşî, Burhân, II,148; Suyûtî, İtkân, II,174 
39 Zerkeşî, Burhân, II,148; Ğızzî,İtkân,II,462 
40 Zerkeşî, Burhân, II,148 
41 Ebu Zeyd, Mefhûmu’n-Nas, 263 
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haram, vaad-vaîd, emir-nehiy, öğütler ve meseller konuları için de aynı 

değerlendirmeler geçerlidir.42 

 Dolayısıyla ‘tefsir’ dendiğinde metnin/nassın yorumlanmasına ilişkin 

aklî/ictihadî bir eylem yerine naklî/simâî bir tavır alış söz konusu olmaktadır. İşte 

sergilenen bu tavır ve anlayış İslam literatüründe ‘rivayet metodu’ olarak 

isimlendirilmiştir.  
 

 2. Etimolojik ve Kavramsal Bağlamda ‘Te’vîl’ 
 

 Kelimeler canlı birer organizma gibidir; doğar, büyür ve ölürler. Bir 

kelimenin sözlük anlamıyla, terimsel anlamı arasında da zaman içerisinde farklılıklar 

oluşabilir. Hatta birbirinden tamamen ayrı anlamlar taşıyabilirler. Bu aykırılık ve 

farklılıklar, kelimelerin sözlük anlamlarında da tarihi süreç içerisinde anlam 

kaymaları şeklinde kendini gösterebilir. 

 Kelimelerin ‘yaşadığı’ bu dönüşümlerin belki de en önemli etkenlerinden biri 

toplumların karşı karşıya kaldıkları farklı kültür ve medeniyetlerdir. Diğer taraftan 

değişik ilmi ve fikri cereyanların rolü de hiç azımsanamaz.    

 Bu nedenle özellikle Kur’anî kelime ve kavramları araştırırken onları nüzul 

dönemi anlam kalıplarını tespit edebilmek oldukça önemli bir olgudur. Aksi taktirde 

yanlış yorumlama ve anlamalara kapı aralanmış olur.  

 ‘Te’vîl’ de, gerek sözlük ve gerekse de sözlük ve terimsel anlamları arasında 

zaman içerisinde değişiklikler ve kaymalar oluşan kelimelerden biridir.  

 Te’vîl ( وی� Cت ) kök maddesi olan ‘e-v-l’ (  ل- و –أ  ) nin, ilk dönem 

dilcilerinden İbnu Fâris’e (v/h.395) göre iki temel manası vardır: Biri “bir şeyin 

başlangıcı” diğeri de “bir şeyin sonuç ve bitimi” Mesela, ‘ilk’ anlamına gelen ‘el-

evvelu’ ( ولRا  ) kelimesi, birinci kök mana ile alakalıdır. Dağ keçisinin erkeğine ad 

olarak verilen ‘el-eyyilu’ ( Rا Sی�  ) kelimesi de ikinci kök mana ile ilgilidir. Dağ 

keçisine bu adın verilmesinin sebebi, bu hayvanın dağa çekilip orada 

barınmasındandır.  

 ‘Âle-yeûlü’ (  ل-;ل� ’rucû etmek manasına gelir. ‘Evvelu’ de; ‘irca ve redd (  ی5

demektir. ‘Evvele’l-hükmu  ilâ ehlihi’ ( /أه� Tا� Hأول ا��� ) : ‘Hükmü ehline irca etti, 

ulaştırdı’ demektir. ‘El-iyâletu’ (  ی���	اٍ ) kelimesi de, bu maddeden olup, ‘yönetmek, 

çekip çevirmek yani siyaset’ demektir ki, kişi halkını iyi idare ettiğinde; ‘Ale’r reculu 

raiyyetehu yeûluhâ’ (�0�� denir. Yine aynı kökten, kişinin hane halkı (  ;ل ا���1 ر���/ ی5

ve ehl-i beytine: ‘Âlu’r-reculi’ ( �1ل ا��;  ) denilir. Zira ehl ü iyâli kişiye, kişi de ehl ü 

iyâline racidir. Aynı şekilde; ‘te’vîlu’l-kelâm’ terkibi de; ‘âle-yeûlü’ kabilinden olup, 

‘sözün akıbeti ve varacağı sonuç’ demektir. Nitekim ayette; ‘Hel yenzurûne illâ 

te’vîlehu’ (/وی�Cت 	ون إ�W2ه� ی ) Yani “Onlar Kur’ân’ın ihtiva ettiği hakikatlerin, 

                                                 
42 Ebu Zeyd, Mefhûmu’n-Nas, 263-264 
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kıyamet günü diriltilip haşroldukları vakit ortaya çıkmasını mı bekliyorlar” 

(7/A’râf,53) demektir.43   

 İbnu Fâris’in vermiş olduğu bu manaların, ‘te’vîlin Kur’ân’ın nüzul 

dönemine ait, katışıksız, saf ve sonradan kazandığı türedi anlamlardan azade anlamı 

olduğu ileri sürülmekte ve bu dönemde kelimenin hiçbir şekilde ‘tefsir’ ve ‘şerh 

etmek’ manası taşımadığı kabullenilmektedir. 44 Bu iddianın en önemli delili ise, 

İbnu Fâris’in kelimelerin anlamlarını verirken onların dildeki asıl (halis/saf) 

manalarını araştırmada gösterdiği gayret ve titizliğidir.45  

 İbn Manzur da (v/h.711) aslında başlangıçta, Kur’ânî bir kavram olan 

‘te’vîl’in halis ve açık sözlük anlamına işaret etmiştir.  
 Ona göre ‘e-v-l’ ( أول  ) ‘rucû etmek’ demektir. ‘Evvele ileyhi’ş-şey’e’ ( /أّول إ��
 ( أ�ُ] �> ا�YZء ) ’Bir şeyi, ona döndürdü, gönderdi’ demektir. ‘Ultü ani’ş-şey’i‘ ( ا�YZء 
‘O şeyden geri döndüm’ anlamına gelir. Bir hadiste şöyle geçmektedir; ‘Men 

sâme’d-dehra fe lâ sâme ve lâ âle’ ( ;ل4> ص�م 	ه� �9 ص�م و � Kim dehr orucu‘ (  ا�

tutarsa, onun orucu oruç olmaz, bu yaptığı hayra da dönmez’ Buradaki ‘ve lâ âle: lâ 

rece’a ilâ hayrin’ ( ��\ Tإ� �ر1 	 )   anlamındadır.46  

 Ancak İbn Manzûr, İbnu Fâris ile paralellik arzeden bu açıklamalarından 

sonra, ‘te’vîl’ in daha çok sonraki dönemlerde yüklendiği anlamından etkilenerek şu 

bilgilere yer vermiştir: 
 “Evvele’l-kelâme ve teevvelehu” ( /ّو�Cَأّول ا���َم و َت ) : ‘Sözü ölçüp biçti, onda 

itina gösterdi’ demektir. ‘Evvelehu ve teevelehu’ de (  /ّو�Cأّو�/ و ت  )  yine ‘tefsir etti’ 

demektir. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “ve lemmâ ye’tîhim te’vîluhu lem 

yekun ma’ahum ilmu te’vîlihi” (47 7ّ� وی�/وCت  H�� H0�4 <ی� H�  /وی�Cت  H0ت�Cی �   )  Bu ayette ‘ve  

lemmâ ye’tîhim te’vîluhu’ sözü, şu takdirdedir: “lem yekun ma’ahu   ilmu te’vîlihi” 

yani ‘te’vilinin (ki burada tefsiri kastediliyor) bilgisi, kendi yanlarında olmayan bir 

şeyi yalanladılar’ anlamına gelir.48        

 İbn Manzûr (v/h.711) bu ayete verilen ‘Onu yalanlamalarından dolayı 

sonunda başlarına gelecek olan ceza henüz onlara gelmedi.’ Şeklindeki farklı bir 

manayı da söylemeden geçmez ama bunun zayıf bir görüş olduğu izlenimini de verir. 

İbn Manzûr, Ebu’l Abbas Ahmed b. Yahya’nın (v/h.291) tevil, mana ve tefsir 

kelimelerinin bir anlamda olduğu yönündeki görüşünü naklettikten sonra Leys’in 

(v/h.175) şu tanımlamasına yer verir: “Teevvul ve te’vîl; (  وی�Cّول و تCت )  muhtelif 

manalara gelen ve ancak, kendi lafzı dışında bir açıklamayla manası sarih olarak 

anlaşılan sözü tefsir etmektir.” Leys bu görüşünü desteklemek için şu şiiri iktibas 

eder: “Nahnu katelnâkum alâ te’vîlihi / kemâ darabnâkum alâ tenzîlihi”  
                                                 
43 İbnu Fâris, Mu’cemu Mekâyisi’l-Luğa, Mısır,1389,I,158-162 
44 Yusuf Işıcık, Kur’ân’ı Anlamada Temel Bir Problem: Te’vîl, Esra Yay., İst.,1997, s.24 
45 Işıcık, Te’vîl, s.26 
46 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, XI, 32 
47 10/Yûnus,39 “ Hayır, onlar ilmini ihata etmedikleri ve te’vili kendilerine henüz gelmemiş olan şeyi 

yalanladılar.  
48 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, XI, 33 
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��T تK2ی�/2ْبَ�ن�> َ[  Hآ �  

��T تC ِوی�/ H�ُم نْ_ِ�ْب�ْ�َ� �9 
Yani: ‘Onun tenzili uğrunda sizinle savaşmıştık. Bugünse, onun te’vili uğrunda sizi 

vuruyoruz.’49 

 El-Cevherî (v/h.453) ise, te’vilin; bir şeyin neticede varacağı sonucu 

açıklamak (tefsir etmek) anlamına geldiğini, ‘evvele ve teevvele’ kelimelerinin de 

aynı manada olduğunu belirtir ve el-A’şâ’nın şu beytini buna delil gösterir ; ‘alâ 

ennehâ kânet teevvulu hubbihâ /  teevulu rib’ıyyi’s-sikâbi feeshabâ’ 

S+ّوُل ح Cأن�0 آ�ن] ، ت T���0  

Cت C9 ، ب��Sا�� SYل  ٍرْب� aْصَ�+�و  

 Cevheri’nin açıklamalarından onun, tevilin etimolojik anlamıyla, ona atfettiği 

‘tefsir etmek’ anlamını birleştirdiği görülmektedir. Yani o, bu tanımıyla hem bir 

şeyin ‘akıbet ve sonucu’ hem de bunun ‘tefsir ve şerhini’ kasdetmiştir.  
 Onun bu tanımlamasında da aslında bir karmaşa hakimdir. Tarifinde bir netlik 

söz konusu değildir. Bunu da temelde filolog Ebu Ubeyde’den (v/h.210) etkilenmiş 
olmasına bağlayabiliriz.  

 Zira Ebu Ubeyde şairin ‘teevvulu hubbiha’ sözüyle; onun sevgisinin tefsiri ve 

merciini kasdettiğini ileri sürer. Diğer taraftan te’vîl, Kur’an’da ifade edildiği gibi, 

rüyayı tabir etmek anlamına gelir. Kur’an’da: ‘İşte daha önceki rüyanın te’vîli’ (12/ 

Yûsuf,100) buyurulmuştur.50  

 İbn Manzûr’un te’vîli tefsirle özdeşleştirmeye yönelik verdiği bu etimolojik 

bilgiler ne yazık ki bir takım çelişki ve zorlama yorumlarla doludur. Bu nedenle 

te’vîl kelimesinin etimolojik olarak tefsir ile özdeş bir sözcük olduğunu ileri sürmek 

mümkün görünmemektedir.51 

 Mesela, İbn Manzûr, Yûsuf Sûresi yüzüncü ayette geçen ‘ve lamma ye’tîhim 

te’vîluhu’ cümlesini sırf kelimeye ‘tefsir’ anlamını verebilmek için ‘lem yekun 

maahum ilmu te’vîlihi’ şekline dönüştürmüş ve böylece ayete ‘Onlar ilmini ihata 

etmedikleri ve te’vîlinin (yani tefsirinin) bilgisi kendilerinde olmayan şeyi 

yalanladılar’ anlamını -bu şekilde ayetin nazmında bir takım takdir ve tasarruflarda 

bulunarak- vermiştir. Diğer taraftan, orijinal ayet metninde yer alan ‘lemmâ’ (  �7ّ� ) 
cahd-ı mustağrak edatı yerine mutlak olumsuzluk edatı olan ‘lem’i ( Hْ� ) takdir 

etmekle de cümlenin anlamını değiştirmiştir. Oysa ki ‘lemmâ’ edatı ile ayetin ifade 

ettiği; ‘henüz te’vîli kendilerine gelmemiş olan şey’ anlamı ile bir takım manalara 

işaret edilmiştir. O da istikbalde bir şeylerin bir gün geleceği veya gerçekleşeceğidir. 

Henüz gelmemiş olduğu için inkar edenler onu yalanlamaktadırlar. Gelecekte olacak 

olaylar ise; kıyametin vukuu, yeniden diriliş, hesap ve ceza gibi müstakbele ait gaybî 

                                                 
49 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, XI, 33 
50 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, XI, 34 
51 Işıcık, Te’vîl, s.30 
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gerçeklerdir.52 Müellefin diğer kelime (yekûnu ve ilm) takdirlerinde de benzer anlam 

kaymaları söz konusudur.53 

 Oysaki bu ayette geçen ‘te’vîl’ kelimesinin ‘tefsir’ ile hiçbir ilişkisi yoktur. 

Burada ‘te’vîl’ kelimesinden maksat ‘âkıbet’ tir. Buna göre ayetin manası şu 

şekildedir: “Henüz kendilerine gelmemiş olan ve sonuçta uğrayacak oldukları o 

akıbeti (cezayı) yalanladılar”54 Bu mananın en önemli delili ise ayetin devamında yer 

alan şu ifadedir: ‘Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Ancak bak zalimlerin 

akıbeti ne oldu!’ 55
 

 İbn Manzûr’un, ‘te’vîl’ in ‘tefsir’ anlamına geldiğine delil gösterdiği şiirde de 

aslında kastedilen mana onun zannettiği gibi ‘tefsir’ değildir. 

 Onun delil olarak ileri sürdüğü şiirde mealen şöyle denmekteydi: “Biz O’nun 

tenzili uğrunda sizinle savaşmıştık. Bugün de O’nun te’vîli için sizinle savaşıyoruz.” 

 İbn Hişâm (v/h.213) meşhur eserinde şöyle diyor: “Abdullah b. Revâha, 

Umretu’l-Kaza’da Rasulullah ile birlikte Mekke’ye girerken, O’nun devesinin 

yularını tutmuş çekiyor ve şu şiiri okuyordu:  

/���ا ��9 ا�Y9 ��b ر��\     /��+� <��ا بY2 ا��$�ر �\ 

/��+I Y9 cا dف ح�� ی� رب إن4e4 Y> ب���/     أ
��T تK2ی�/ H�2آ��I �7وی�/     آCت T�� H�2آ��I <ن� 
/���\ <� ���b/     وی�ه� ا����4 <� [�ب� یKی� ا��0م 

 

“Çekilin O’nun yolundan ey kafir oğulları! / Çekilin, çünkü bütün hayırlar 

Rasulullah ile birliktedir./  Ya Rab! Ben O’nun söylediklerine inanıyor / ve Allah’ın 

hakkını, O’nu kabul vasıtasıyla tanıyorum. / Biz sizinle onun te’vîli uğrunda 

savaşıyoruz. / Tıpkı onun tenzili uğrunda sizinle savaştığımız gibi. / Öyle bir vuruş 
ki, başı omuzdan ayırır / ve kişiye dostunu unutturur.” 56 

 Fakat İbn Hişâm bu şiiri okuyanın Abdullah b. Revaha olamıyacağını, bu 

beyitlerin başka bir günde Ammar b. Yasir tarafından okunmuş olabileceğini iddia 

eder. Çünkü İbn. Revaha şiirini Mekkeli müşriklere hitaben okumuş ve onları 

kastetmiştir. Oysaki onlar zaten Kur’ân’ı (tenzil) kabul etmeyen kimselerdi. O halde 

nasıl olurda inanmadıkları bir kitabı tevilleri (yani tefsir ve yorumları) yüzünden 

onlarla savaşılırdı. 57 

 Dolayısıyla İbn Hişâm ‘te’vîl’ kelimesinin etimolojik anlamını dikkate 

almaksızın onu bir çokları gibi ‘tefsir etmek, yorumlamak’ manasına aldığından, bu 

                                                 
52 Ali b. Ahmed el-Vahidî, el-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-Azîz, Dâru’l-Kalem, Dımeşk, 1415, I, 498 ; 

Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, Dâru’ş-Şa’b, Kahire, 
1372,VIII,345 ; Işıcık, Te’vîl, 30-31 

53 Işıcık, Te’vîl, s.31 
54 Ebu Câfer en-Nuhâs, Meâni’l-Kur’âni’l-Kerîm, Câmiatu Ummi’l-Kura, Mekke, 1409,III,294 ; 

Hüseyn b. Mes’ûd el-Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 1407,II, 354 
55 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, XI, 33 
56 Abdu’l-Melik b. Hişâm, es-Sîretu’n-Nebeviyye, Dâru’l-Ceyl, Beyrut,1411,V, 19 
57 İbn Hişâm, Sîret,V,19-20 
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sözlerin Abdullah b. Revaha tarafından Umretu’l-Kaza sırasında söylenmiş olmasını 

–Kur’ân’ın farklı yorumlanmasından kaynaklanan çekişme ve çatışmalardan henüz 

söz edilemeyeceğinden - anlamsız bulmuş ve bunun ancak Ammar b. Yasir 

tarafından, siyasi-tarihi ortamın da uygun olduğu Sıffin Savaşı sırasında söylendiğine 

kani olmuştur.  

 Oysa bu sözleri, Sıffin Savaşı sırasında Hz.Ali saflarında yer alan Ammar b. 

Yâsir’in, Muâviye taraftarlarına söylemiş olduğunu varsaymış olmakla da 58 mesele 

çözümlenip aradaki çelişki ortadan kalkmış olmuyor.Çünkü “Sizinle daha önce 

Kur’ân’ı inkar ettiğiniz için savaşmıştık” sözlerine, Muâviye saflarında savaşan 

müslümanların muhatap olması, bu sözlere müşriklerin muhatap olmasından daha 

makul değildir. Hatta imkansızdır. 

 Her halde İbn Hişâm’ı böyle bir yoruma sevkeden amillerden biri de, beyitte 

savaştan söz edilmesine rağmen, Umretu’l-Kaza esnasında her hangi bir çatışmanın 

meydana gelmemiş olmasıdır. Fakat Abdullah b. Revaha’nın bu beyitlerinde temsil 

yapmış olmasına bir engel yoktur. 59 Hatta onun bu sözleriyle, müşrikleri tehdit 

etmeyi ve korkutmayı yani ‘eğer bizimle savaşırsanız biz de sizinle savaşır ve sizi 

öldürürüz’ demeyi kastettiğini söylersek arada bir çelişki de kalmayacaktır.60 

 Tabiki aslında İbn Hişâm’ı böyle bir yoruma iten en önemli faktör onun 

‘te’vîl’ kelimesine yüklemiş olduğu anlamdır. Çünkü ona göre ‘te’vîl’; tefsir etmek, 

yorumlamak anlamına gelmektedir ve Abdullah b. Revaha’nın bu beyitleri söylediği 

ortamda henüz Kur’ân’ın farklı yorumlarından kaynaklanan siyasi-fikri çatışmalar 

mevcut değildir. O halde bu sözler başka birisi tarafından bu anlama uygun başka bir 

tarihi ortamda söylenmiş olmalıdır. Halbuki bu beyitlerde geçen ‘te’vîl’ kelimesinin 

‘tefsir etmek’ ile hiçbir ilgisi yoktur.  

 Bu şiirde, işaret edilen tarihi olay ve kastedilen mana şudur: 

Hz. Peygamber (s.a.s.) sadık rüyalarının birinde, ashabıyla birlikte emniyet içerisinde 

Mescid-i Haram’a girdiğini, başlarının tıraş ettiklerini görmüştü. Bu müslümanlar 

için bir müjde demekti.İşte bu nedenle Hz.Peygamber Hicretin 6. yılında ashabıyla 

birlikte umre yapmak üzere Mekke’ye doğru yola çıkmıştı. Ancak müşrikler onların 

Mekke’ye girmelerine izin vermediler. Bu nedenle meydana gelen siyasi gerginlik 

had safhaya ulaşmıştı ki Hudeybiye Antlaşmasıyla barış yapıldı ve Müslümanlar 

görünürde ağır şartlarla, bir dahaki sene umre yapmak üzere Medine’ye geri 

dönmüşlerdi. Böylesi ağır şartlarla bir barış antlaşması imzalanmış olması içlerinde 

Hz.Ömer’in de bulunduğu bir çok müslümanda hayal kırıklığı yaratmıştı. 
 Fakat Allah Teala, Peygamberinin görmüş olduğu rüyanın hak olduğunu ve 

muhakkak gerçekleştireceğini Fetih Suresi’nde şöyle ilan etmişti: 

                                                 
58 Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 

1379,VII, 5001 
59 İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VII, 501 
60 Ebu Bekr Eyyûb ez-Zeraî, es-Savâıku’l-Mürsele ale’l-Cehmiyyeti ve’l-Muattıla, Dâru’l-Âsıme, 

Riyad, 1418/1998, I, 183-184 
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 “Allah, Elçisinin sadık rüyasını gerçekleştirmiştir. Allah dilerse, Mescid-i 

Haram’a güven içinde, başlarınız tıraşlı yahut saçlarınız kısa kesilmiş olarak ve 

hiçbir korkuya kapılmadan mutlaka girersiniz; çünkü O, sizin bilmediğinizi (her 

zaman) bilmektedir ve (sizin için) bunun yanısıra, yakında gerçekleşecek bir zafer 

takdir etmiştir.” (48/Fetih,27) 

 Ayetteki Allah’ın bu va’di bir yıl sonra hicretin yedinci yılında gerçekleşmiş, 
Müslümanlar daha önce yapamadıkları umreyi ifa etmek üzere Mekke’ye 

girmişlerdir. İşte bu Rasulullah’ın bir yıl önce gördüğü ve Kur’ân’da da ilan edilmiş 
olan rüyasının ‘te’vîli’ yani ‘gerçekleşmesi’dir.61 

 Dolayısıyla, Abdullah b. Revaha okuduğu şiiriyle müşriklere karşı şunları 

söylemiş oluyordu: “Daha önce sizlerle, Allah Rasulüne inen Kur’ân’a karşı 
çıktığınız için savaştık. Bugün ise, Allah’ın Elçisince görülen ve Kur’ân tarafından 

doğrulanan sadık rüyanın, yani, Allah’ın mü’minlere va’dinin gerçekleşmesi (te’vîli) 

için buradayız!” 

 “Yani, buradaki te’vîlden murad, Allah’ın Kur’ânda Peygamberine bildirdiği 

haberin meydana gelmesi (vukuu) ve mü’minlerin, kendilerine vadedilen şeye rücu 

ve nailiyetleridir.” 62 

 İbn Hişâm’ın ‘te’vîl’ kelimesine, etimolojisinde hiç de yer almayan ‘tefsir 

etmek, yorumlamak’ anlamını yanlış olarak yüklemesi, kendinden sonraki bir çok 

bilgini de aynı yönde etkilemiş ve yanıltmış olması çok güçlü bir ihtimaldir. 

 Ünlü filolog Ebu Ubeyde’nin Aşâ’nın şiirinde geçen ‘teevvulu hubbihâ’ 

cümlesini ‘onun sevgisinin tefsiri ve mercii’ şeklinde yorumlaması da  ‘te'vîl’ 

kelimesini ‘tefsir etmek’ şeklinde tanımlamada, onun halefi bilginler üzerinde aynı 

yanıltıcı etkiyi doğurmuş olmalıdır. 63 

 Halbuki burada da konunun tefsirle uzaktan yakından bir alakası yoktur. 

Burada söz konusu edilen sevginin gittikçe büyümesi, akıbette kalbe iyice yer 

etmesidir. İbnu Fâris kelimenin bu kök anlamına işaret etmiş ve şairin bu sözleriyle 

‘sevginin sonuç ve akıbetini’ kastettiğini belirtmiştir. 64 

 Cevherî (v/h.453) dilci Ebû Ubeyde’nin değerlendirmelerinden kısmen 

etkilenen bilginlerden biridir. O ‘te'vîl’ kelimesini, etimolojik anlamıyla, kendisine 

atfedilen ‘tefsir etmek’ manası arasında, ikisini de kapsayacak şekilde -pek de net 

olmayan bir tarzda- tanımlamıştır. Yani on göre te'vîl ; bir kelamın tefsir ve yorumu 

değildir. Ancak, bir şeyin nereye varacağı ve nasıl sonuçlanacağını açıklamaktır. Bu 

şey, örnekteki yavru deve gibi maddi bir varlık olabileceği gibi yine örnekteki sevgi 

ve aşk gibi manevi bir şey de olabilir. Bütün bunlarda te'vîli ilgilendiren temel unsur, 

oluş ve hareket yani fiildir. Te'vîlde söz konusu olan, işte bu fiilin bir gün 

gerçekleşmesidir. Sevginin büyümesi, yavru devenin neticede kocaman olması, bir 

                                                 
61 ez-Zeraî, Savâıku’l-Mürsele, I, 183 
62 Işıcık, Te’vil, s.35 
63 Taberî, Câmiu’l-Beyân, III,184 (Taberî bu şiiri tıpkı Ebû Ubeyde gibi yorumlamaktadır.) 
64 İbnu Fâris, Mu’cem, I, 162 
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söz veya yazıda bildirilen bir haberin bir gün çıkması, verilen emrin yerine 

getirilmesi ve görülen rüyanın –ister tabir edilsin ister edilmesin- tahakkuk 

etmesidir.65 

 Kısacası şiirde geçen ‘teevvül’ kelimesi, bir şeyi sürekli gelişen bir hareket 

içerisinde bir halden diğer bir hale intikal ettiren ‘himaye’ ve ‘gözetim’ anlamına 

gelir. Lisânu’l-Arab müellifinin: “Bir kimse bir şeyi ıslah ve idare ettiğinde ‘âle’       

 kelimesi de ‘ıslah ( اf����ل) denir” ifadesiyle işaret ettiği de budur. El-i’tiyâl ( ;ل )

etmek, idare etmek, güzel bulmak’ demektir.66 Buna göre te'vîl kelimesinin anlamı, 

bir şeyin sonucuna ve gayesine ulaşana kadar, o şeyi siyaset ve ıslah yöntemi ile 

izlemektir. Te'vîl kelimesinin ‘akıbet’ anlamında Kur'an'daki kullanımı da böyledir.67 

 İlk dönem lügat kitaplarındaki anlamına paralel olarak, Kur'an’da ‘te'vîl’ 

kelimesi, geçtiği onbeş kadar yerde68 hep aynı manadadır. Bazı nüanslar dışında bu 

mananın: -sözlükte olduğu gibi- ‘Rucu etmek ve varacağına varmak’ olduğunu 

rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir şeyin rücu etmesi; o şeyin aslına dönmesi, vakti gelince 

vuku bulması, ortaya çıkması, nasıllık ve niceliğinin, mahiyet ve künhünün tezahür 

etmesidir.69 

 “İşte bu, en hayırlı ve te'vîl (sonuç) bakımından en güzel olanıdır.”70, 

“Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve teraziyi doğru tartın. İşte bu, hayırlı ve te'vilce 

(akıbetçe) en güzeldir.” 71, “Onlar, onun te'vîlini (akıbetini, nereye varacağını) 

gözetliyorlar. Onun te'vîli (akıbeti) geleceği gün, önceden onu unutmuş olanlar 

diyecekler ki; ‘Gerçekten Rabbimizin Peygamberleri hakkı tebliğ etmişlerdir. Bizim 

şefaatçilerden hiç biri yok mu ki bize şefaat etseler? Yahut geri döndürülür müyüz ki, 

yaptığımızdan başkasını yapsak.’ ” 72, “Hayır onlar, ilmini ihata edemedikleri ve 

te'vîli (sonucu) kendilerine henüz gelmemiş olan şeyi yalanladılar. Onlardan evvel 

geçenler de böyle yalanlamışlardı ama bak zalimlerin akıbeti ne oldu!”73, “Ve 

(Yusuf) ebeveynini tahtın üzerine çıkardı. Hepsi O’nun için secdeye kapandılar. O 

dedi ki: ‘Ey babacığım, işte daha önceki rüyamın te'vîli (ortaya çıkışı) Hakikaten 

Rabbim onu gerçek kıldı.’ ” 74 

 Görüldüğü gibi bu ayetlerde ‘te'vîl’ kelimesinin ‘akıbet, sonuç’ anlamlarına 

geldiği ilk bakışta kolaylıkla anlaşılmaktadır.  

                                                 
65 Ebû Nasr İsmâil el-Cevherî, es-Sıhah, Kahire, 1376/1956, IV, 1627 
66 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, XI, 34 
67 Ebû Zeyd, Mefhûmu’n-Nass, s.259-260 
68 3/Âl-i İmrân,7; 4/Nisâ,59; 7/A’râf,53; 10/Yûnus,39; 12/Yûsuf, 6,21,36,37,44,45,100,101;                    

17/ İsrâ,35; 18/Kehf,78,82 
69 Işıcık, Te’vil, s.22 
70 4/Nîsâ,59; Taberî, Câmiu’l-Beyân, III,184; Beğavî, Meâlim, I,446; Sanânî, Tefsîru’l-Kur'an, 

Mektebetu’r-Rüşd, Riyad, 1410, II, 378 
71 17/İsrâ,35; Taberî, Câmiu’l-Beyân, XV,85; Beğavî, Meâlim, III, 114; Kurtubî, Câmi’, X,257 
72 7/A’râf,53; Taberî, Câmiu’l-Beyân,VIII, 203-204; en-Nuhâs, Meâni’l-Kur’ân, III,41-42; Kurtubî, 

Câmi’,VII, 217 
73 10/Yûnus,39; Taberî, Câmiu’l-Beyân, XI,118; Kurtubî, Câmi’,VIII,345; Beğavî, Meâlim, II,354 
74 12/Yûsuf,100; Taberî, Câmiu’l-Beyân, XIII, 69 
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 Her ne kadar bazı ayetlerin dışında geçen ‘te'vîl’ kelimesi ilk bakışta ‘tefsir’ 

ve ‘tabir etmek’ anlamlarının çağrıştırıyorsa da iyice incelendiğinde onların da 

yukarıda ifade ettiğimiz anlamları taşıdıkları görülecektir. 

 Kur'an’da ‘tabir’ fiili şahsa izafe edilirken (12/Yûsuf,43) ‘te'vîl’ kelimesinin 

Kur'an'ın hiçbir yerinde, yapılması gereken bir iş olarak, şahıslara isnat edilmemesi, 

aksine söz konusu edilen şey ne ise onunla ilişkilendirilmesi de, ‘te'vîl’in Kur'an'da 

hiçbir zaman ‘tefsir ve yorumlama’ anlamında kullanılmadığının başka bir delilidir.75 

 Hadislerde de ‘te'vîl” kelimesinin aynı anlamlarda kullanıldığını görüyoruz. 

Daha önce geçen ‘dehr orucu’ ile ilgili hadiste76 olduğu gibi, Hz.Peygamberin, 

En’am Suresi 65. ayetle ilgili; “Ayette söz konusu edilen azab mutlaka olacaktır, 

ancak henüz te'vîli gelmemiştir”77 hadisinde de ‘te'vîl’ ‘akıbet ve varılan sonuç’ 

anlamında kullanılmıştır.78 

 Bir hadiste de Hz.Aişe: “Rasulullah (s.a.s.) ruku ve secdesinde ‘subhaneke 

ellahumme ve bi hamdik’ ( ك� sözünü çok söylerdi.” Dedikten sonra ( �+��نh أ��H0 و ب�7

“yeteevvelu’l-Kur’ân” ( ;ن��ّول ا� Cی� ) tabirini kullanır 79 ki bununla Rasulullahın bu 

tesbih ve tahmidini Nasr Suresinden aldığını 80 bu cümlelerin Kur'an'daki bu söz 

konusu sureye raci olduğunu ifade etmek ister. Bu sözlerin mercii Nasr Suresidir ve 

oradaki cümlelerin benzeridir. 81  

 Hadislerde yer olan buna benzer örnekleri tabiki çoğaltabiliriz. Ancak ‘te'vîl’ 

kelimesinin sözlük anlamıyla ilgili hadislerden verdiğimiz bu örneklerin yeterli 

olduğunu sanıyorum. 

 Netice itibariyle ‘te'vîl’ kelimesinin gerek Kur'an ve gerekse hadislerde ‘tefsir 

ve yorumlama’ anlamında kullanılmadığı aksine etimolojik anlamlarının kastedildiği 

anlaşılmaktadır. 

 ‘Te'vîl’ kelimesinin ‘tefsir ve yorumlama’ anlamını yüklenmesinin, zaman 

dilimini net olarak tespit edemediğimiz82 Kur'an' harici bir süreç içerisinde 

gerçekleştiği ve hatta kavramsallaştığı anlaşılmaktadır.  

                                                 
75 Işıcık, Te'vil, s.57 
76 Bkz.s.19 
77 İbn Hanbel, Müsned, I, 170-171 
78 Abdurrahim Ebu’l-Ala el-Mubârekfûrî, Tuhfetu’l-Ahvezî, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut (t.y.), 

VII,348 
79 Buhârî, Sahih, Çağrı Yay., İst.,1992, I,199 
80 İbnu’l-Esîr, en-Nihâye fî Ğarîbi’l-Hadîsi ve’l-Eser, Dâru’l-Fikr, Beyrut, (t.y.), I, 81 
81 Ebu Abdirrahmân es-Suyûtî, Şerhu’s-Suyûtî, Mektebetu’l-Matbûâti’l-İslâmiyye, Haleb, 1406/1986, 

II, 219 
82 İlk dönem hadis kitaplarını incelediğimizde mesela İmam Malik’in (v/h.179) Muvatta’ında 
(tefsîru’l-hadîs, tefsîru hazihil aye) gibi ifadelerin yanında, bir yerde, (kale Malik, ahsenu ma semi’tu 
fi te'vîli hazihi’l-aye) cümlesi içinde ‘te'vîl’ kelimesinin de kullanıldığını müşahede ediyoruz. 
Abdurrezzak’ın (v/h.211) Mussanefi’nde ise her iki kelimeye de rastlıyoruz. Ama onun açıklama ve 
yorumlarla ilgili olarak (tefsîru’l-hadîs…, tefsîru’ş-şey) kalıplarını kullandığı görülüyor. Tabiki ‘te'vîl’ 
ile ilgili bu döneme ait kullanımların etimolojik anlamda mı yoksa kavramsallaşmış düzeyde mi 
olduğu ise daha detaylı çalışmaları gerektirmektedir. Mesela İmam Şafii’ye (v/h.204) ait Müsned ve 
Sünen’de ve yine Dârimî (v/h.255) nin Sünen’inde ‘te'vîl’ kelimesine hiç rastlanmaması bir tesadüf 
mü yoksa şuurlu bir tercih midir? Ahmed b. Hanbel (v/h.241) in Müsned’inde de (te'vîl kelimelerinin 
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 Bu noktada ‘te'vîl’in terminolojik/ıstılahî anlamlarını ortaya koymaya 

başlamadan, te'vîl kelimesinin ıstılahî anlamının belli dönemlere göre farklılaştığını 

söyleyebiliriz. 

 Mütekaddimûn ulemaya ait, tanımlamaya göre ‘te'vîl’; ‘sözden kastedilen 

şeyin bizzat kendisidir.’ Eğer bir söz talep bildiriyorsa (inşâî) bu sözün te'vîli istenen 

fiilin/eylemin bizzat kendisidir. Eğer söz haber bildiriyorsa (ihbârî) bunun da te'vîli 

haber verilen şeyin yine meydana gelmesidir. Bu ikisi arasındaki fark ise şudur: İnşâî 

cümlelerde te'vîl; tefsir, şerh ve izah gibi ilim ve söz babındandır. Burada te'vîlin 

vücudu kalpte ve dildedir. Yani onun zihnî, lafzî ve şeklî bir  varlığı söz konusudur. 

Ancak ikincisinde yani ihbârî cümlelerde ise, te'vîlin –ister geçmiş ister gelecek 

olsun- harici bir vücudu vardır. Mesala; ‘güneş doğdu’ denildiğinde, bu cümlenin 

te'vîli, güneşin bizzat doğmasıdır. İbn Teymiyye (v/h.728)’ye göre bu son mana 

te'vîlin Kur'an dilindeki kullanımıdır. Dolayısıyla Kur'an'da geçen bütün ‘te'vîl’ 

lafızlarının bu son manaya ircası mümkündür.83 Hatta Hz.Peygamberin 

kullanımındaki (dilindeki) ‘te'vîl’in anlamı da budur.84 

 Bilahare, ‘te'vîl’ kelimesinin ‘tefsir’ lafzıyla ıstılahî olarak aynı anlamlara 

geldiği kabul edilmiş ve ister zahirine uygun olsun isterse olmasın ‘sözün manasını 

açıklamak’ şeklinde tarif edilmiştir.85 Taberî bu iki kavramı müteradif gören selef 

alimlerinden biridir. 86 Ebu’l-Abbas (v/h.291) ve İbnu’l-Arabî (v/h.543) de ‘tefsir’ ve 

‘te'vîl’ in aynı manaya geldiğini belirtmişlerdir. 87 

 ‘Müteahhirûn’ dediğimiz daha sonraki alimlerin kullanımında ise ‘te'vîl’ 

kelimesi tamamen farklı bir anlama bürünmüş ve bugüne kadar da bu kavramsal 

yapısıyla kullanıla gelmiştir.  

                                                                                                                                          
geçtiği ve çoğuna bizim daha önce temas ettiğimiz hadisler dışında) (tefsîru Şeybân) kalıbı sıklıkla 
kullanılırken ‘te'vîl’ in bu kalıpta kullanılmaması bir tesadüf müdür? Yoksa bu durum, ilk dönemlerde 
‘te'vîl’ in ‘tefsir ve yorumlama’ anlamında kullanılmadığının, aksine sözlük anlamında istimal 
edildiğinin bir göstergesi mi kabul edilmelidir? Buhârî’nin (v/h.256) Sahih’inde (Bâbu tefsîri sûre) 
kalıbının yoğun bir şekilde yer aldığı ama bu kalıpta ‘te'vîl’in kullanılmadığı hepimizin malumudur.  
    Yaptığımız taramada, Ebu Davud (v/h.275) ile İbn Mace (v/h.275)’nin Sünen’lerinde de ‘te'vîl’ 
kelimesinin hiç geçmediğini görmemiz şaşırtıcı bir sonuç olarak karşımıza çıkmıştır. Ancak H. 300’lü 
yıllardan yani H.4. yüzyıldan itibaren ‘te'vîl’ kelimesinin kullanımında gözle görülür bir şekilde artış 
yaşandığını gözlemledik. Mesela Nesâî’nin (v/h.303) Sünen-i Müctebâ’sında (babu tefsir) kalıbı 
yanında hatta ondan biraz daha fazla (bâbu te'vîli…) kalıbını kullandığını, Sünenu’l-Kübrası’nda ise 
tamamıyla (te'vîlu kavlillah) kalıbını tercih ettiğini tespit ettik. Ancak h.310’lu yıllara geldiğimizde 
Taberî’nin, meşhur tefsir kitabında ‘tefsir’ kelimesini neredeyse yok denecek kadar az kullandığını, 
buna rağmen ‘te'vîl’ kelimesini, (te'vîlu hazihi’l-aye vb.) kalıplar içinde çok yoğun bir şekilde 
kullandığını belirledik. Bu dönem sanırım artık ‘te'vîl’ kelimesinin ‘tefsir etmek’ anlamında 
kavramlaştığı ve bu manada yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandığı dönem olsa gerektir.  
83 İbn Teymiyye, Kutub ve Resâil ve Fetâvâ İbn Teymiyye fi’t-Tefsîr, (Tah.Kasım en-Necdî), 

Mektebetu İbn Teymiyye, (b.y.), (t.y.), XVII, 368-369; Zeraî, Savâıku’l-Mürsele, I, 177-178; 
Zehebî, Tefsîr, I, 17-18 

84 Zeraî, Savâıku’l-Mürsele, I, 178 
85 İbn Teymiyye, Kutub ve Resâil, XVII, 367; Zehebî, Tefsîr , I, 17; Zerkânî, Menâhil, II, 6 
86 Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 184 
87 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, V,55; XI, 33 
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 Müteahhir kelamcıların, hadisçilerin ve mutasavvıfların ıstılahında ‘te'vîl’ şu 

anlamlarda kullanılmıştır:  
 İmam Gazâlî (v/h.505): Bir delilin desteklediği ihtimalden ibaret olup, bu 

delil nedeniyle zahirin delalet ettiği anlamdan daha baskın ve zanna daha galip gelen 

anlamdır.88 

 İbnu’l-Esîr (v/h.606) : Lafzın zahirini asli anlamından, bir delilin gerektirdiği 

başka bir manaya nakletmektir. Şayet bu delil yoksa lafzın zahiri terk edilemez. 89 

 İbn Manzûr (v/h.711): Muhtemel iki manadan (lafzın) zahirine uygun olanına 

rucu etmektir.90 

 Zerkeşî (v/h.794): Ayeti taşıdığı anlamlardan birine döndürmektir. Bu 

kelimenin siyaset anlamına geyen ‘el-iyâle’ kökünden türediği de söylenmiştir. 
Dolayısıyla, te'vîli yapan kişi, ifade üzerinde sanki bir yönetici gibi tasarrufta 

bulunarak manayı yerli yerine oturtmaktadır. 91 

 Cürcânî (v/h.816): Lafzı, zahir manasından, Kitap ve Sünnete uygun 

muhtemel manasına döndermektir. Mesela: “Allah ölüden diriyi çıkartır” 

(21/Enbiya,95) ayetini ‘yumurtadan kuşu çıkartır’ şeklinde yorumlarsak bu bir tefsir 

olur. Ancak bu ayete, ‘kafirden mü’min çıkartır’ veya ‘cahilden alim çıkartır’ 

anlamlarını verirsek bu da bir te'vîl olur.92 

 Beğavî (v/h.516): Ayeti, öncesi ve sonrasına uygun olan muhtemel manasına, 

Kitap ve Sünnet’e ters düşmeksizin istinbat yoluyla hamletmektir. 93 

 Usul-u Fıkıhçıların te'vîl tarifi de yukarıdaki tanımlardan pek farklı değildir. 

Genel bir tanım verecek olursak usulcülere göre ‘te'vîl’: Lafzın zahirini, muhtemel 

bulunduğu mecrûh (tali bir mana) a hamletmektir. Bunun için de bir delile dayanmak 

gerekir.94 

 Bütün bu tanımlardan ortaya çıkan neticeye göre; lafzın te'vîl ile ulaşılan 

manaya ihtimali olması ve ayrıca lafzın zahir anlamından muhtemel anlamına 

yönelmeyi meşru kılacak bir delilin bulunması gerekir.  

 İbn Teymiyye’ye  (v/h.728) göre, te'vîlin bu ıstılahî tanımlarıyla gerek 

Kur'anî bağlamda ‘te'vîl’ kelimesine yüklenen ve gerekse de selef alimlerinin bu 

lafza yükledikleri anlamlar arasında bir paralellik söz konusu değildir. Bu tanımlar 

tamamiyle bir kısım müteahhirin ulemasınca ortaya atılmıştır. 95 

                                                 
88  
89 İbnu’l-Esîr, Nihâye, I, 80 
90 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, V, 55 
91 Zerkeşî, Burhân, II, 148-149 
92 Cürcânî, Ta’rîfât, I, 72 
93 Kâtib Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, I, 334 
94 Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl ilâ Tahkîki İlmi’l-Usûl, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1992, s.298 
95 İbn Teymiyye, Dekâıku’t-Tefsîr el-Câmiu li Tefsîri İbn Teymiyye, Müessesetu Ulumi’l-Kur’ân,  

Dımeşk, 1404, I, 330 
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  Dolayısıyla Kur'anî bağlamda ‘te'vîl’ kelimesinin taşıdığı anlam ile, Kur'an 

dışı bir ortamda tarihi süreç içerisinde oluşan tevilin kavramsal anlamı birbirinden 

tamamıyla farklıdır.  

 Bütün bu tespitlerden sonra belki de kavramsal bağlamdaki ‘te'vîl’ in Kur'an 

literatüründeki karşılığının Furkan Suresi 33. ayette ‘ahsene tefsîra’ ( أح�> ت$���ا  ) 

cümlesinde ifadesini bulan ‘tefsir’ olduğunu söyleyebiliriz.  

 

3. Tefsir ile Te'vîl Arasındaki Fark: 
 

Literatürü incelediğimizde İslam alimlerinin te'vîl ile tefsir arasındaki 

ilişkiye, bu ikisi arasındaki farklılığa değindiklerini, te'vîlin tefsirden daha kapsamlı 

olduğuna ve benzeri hususlara dair sıklıkla değerlendirmelerde bulunduklarını 

görürüz.  

Büyük ihtimalle bunun kökeninde yatan temel neden, te'vîlin Kur'anî bir 

kavram olması, daha sonra usulcüler nezdinde özel bir terime dönüşmesi ve bir çok 

itikadî-amelî akımlar tarafından sıklıkla kullanılıp oldukça yaygın bir ıstılah 

olmasıdır.96 Özellikle itikadî mezhepler arasında, te'vîlin algılanışı ve uygulanışı ile 

ilgili farklılıklar bir çok ihtilafın ve çekişmenin de önemli bir faktörü olmuş, bu da 

‘tefsir’ ile ‘te'vîl’ mukayeselerini gündeme getirmiştir. 
Daha önce de belirttiğimiz gibi ilk dönem alimlerinin çoğunluğunca 

(mütekaddimûn) tefsir ile te'vîl arasında bir fark görülmemiş, bu iki kelime müteradif 

kabul edilmiştir. Daha sonra gelen alimler (müteahhirûn) ise bu kelimeler arasında 

farklar olduğunu ileri sürmüş ve bunları açıklamaya çalışmışlardır. Ancak özellikle 

‘te'vîl’ kelimesine yüklenen anlamlar hep onun Kur'an dilindeki karşılığından farklı 

olmuştur. Mesela; Sa’lebî (v/h.427) gibi müteahhir tefsircilere göre ‘tefsir’: Lafızdan 

kastedilen muğlaklığı ortaya çıkarmak ve aydınlatmaktır. ‘Te'vîl’ ise: Ayeti, ayetin 

öncesine ve sonrasına uygun taşıdığı anlamlardan birine döndürmektir. Burada 

‘tefsir’ den farklı olan husus, zahiren bu manaya ayette yer olmaması, ancak te'vîl 

yoluyla bu anlama ulaşılmasıdır.97 

 Bir ayırıma göre de ‘tefsir’: Bir şeyi hafa konumundan çıkarıp celi yapmak 

yani gizli olanı açık hale getirmektir. Te'vîl: Bir sözün zahiri anlamını, ispatı için bir 

delilin gerektiği başka bir manaya nakletmektir. Ki söz konusu bu delil bulunamazsa 

lafzın zahiri terk edilemez.98 

 Râgıb el-İsfehânî (v/h.502) ye göre ‘tefsir’ te'vîlden daha genel bir kavramdır. 

‘Tefsir’ çoğunlukla lafızlarda ve onların müfredatlarında kullanılır. ‘Te'vîl’ ise daha 

                                                 
96 Hûlî, Kur’ân, s.14 
97 İbn Teymiyye, Kütub ve Resâil, XVII, 367-368 
98 İbn Teymiyye, Kütub ve Resâil, XVII, 368 



 30 

çok manalarda, cümlelerde ve çoğunlukla da semavî kitaplarla ilgili izahlarda 

kullanılır.99 

 Kimilerine göre de ‘tefsir’: Tek bir manayı gerektiren lafzı açıklamaktır. 

‘Te'vîl’ ise: Bir delile dayanarak, muhtelif manalara müteveccih olan bir lafzı, bu 

manalardan birine yönlendirmektir.100 

 Kendi ismiyle anılan itikadi mezhebin imamı Maturîdî (v/h.333)’nin 

mukayesesi ise oldukça farklıdır ve ‘kesinlik’ ve ‘izafilik’ kavramları eksenine 

oturur. Ona göre ‘tefsir’: Ayetten kastedilen mananın öyle olduğunu kesin olarak 

söylemek ve o mananın murad olduğuna Allah’ı şahit göstermektir. Bu şekilde 

yapılan tefsir, şayet kesin bir delile dayanıyorsa geçerlidir, aksi taktirde yasaklanmış 
olan ‘re’y tefsiri’ sınıfına girer. Te'vîl ise: Kesinlik kaydını koymadan ve Allah’ı 

şahit göstermeden, ayetin taşıdığı anlamlardan birini tercih etmektir.101 

 Maturîdî’nin ‘tefsir’ ile ‘te'vîl’ arasında yapmış olduğu bu ayırım; İslam 

alimlerinin Kur'an'ı yorumlamada belki de daha rahat hareket etmelerini netice 

vermiştir.  
 Maturîdî’nin iki kavramla ilgili bu yaklaşımı, usûl-ü fıkıhta aynı şekilde 

benimsenmiş görünmektedir. Çünkü usulcülere göre te'vîl, lafızdan maksadın ne 

olduğunu, zannî bir delil ile ve ictihad yoluyla beyan etmektir ve kesinlik ifade 

etmez. Oysaki tefsirde söz konusu manaya Allah şahitlik etmektedir. O manayı 

bizzat Şeriat Sahibi açıklamaktadır. Bunun için müctehitlerin te'vîli kesin değildir.102 

 Bazıları da bu iki kavramı temel yorumlama tarzlarıyla ilişkilendirerek; 

tefsirin ‘rivayet’ ile, te'vîlin de ‘dirayet’ ile ilgili olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Dolayısıyla Ebu Nasr el-Kuşeyrî’nin de belirttiği gibi, ‘tefsir’; rivayet ve nakle 

dayanırken, ‘te'vîl’ ise istinbat/ictihada dayanır.103 

 Ebû Tâlib es-Subkî ise tefsiri ‘lafzî yorumlama’ya, te'vîli de ‘gâî 

yorumlama’ya hasrederek, iki kavram arasındaki mukayeseyi şöyle yapar: Tefsir, bir 

kelimenin sözlük anlamını, hakikat veya mecaz yönünü açıklamaktır. Te'vîl ise bir 

ibarenin iç yüzünü, o ibareden ‘konuşan’ın asıl gayesinin ne olduğunu ortaya 

koymaktır. Mesela; “İnne Rabbeke lebi’l-mirsâd” ( �7ص� د�+�  hإن رّب ) ayetiyle ilgili 

olarak ‘mirsâd’ın ‘rasad’ kökünden türediğini ve ‘beklemek’ , ‘fırsat gözlemek’ 

anlamına geldiğini belirtmek bir ‘tefsir’dir. Bundan maksadın; gafletten, tembellikten 

sakındırma, ilahi emirlere uyulmasını teşvik, ahirete hazırlıklı olmayı tavsiye olduğu 

ifade edilirse, bu da bir ‘te'vîl’ olur.104 

 Ebû Cafer en-Nuhâs (v/h.338) ‘tefsir’ ile ‘te'vîl’ arasındaki farklılıktan 

bahsederken, tefsiri adeta bir tercüme faaliyeti olarak nitelemekte, tevilin ise daha 
                                                 
99 Zerkeşî, Burhân, II, 149; Kâtib Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, I, 334 
100 Kâtib Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, I, 334 
101 Kâtib Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, I, 334; Zehebî, Tefsîr, I, 20 
102 Zeydân, Vecîz, s.291; Zafzâf, Ta’rîf, s.154 
103 Zerkeşî, Burhân, II, 150 
104 Ömer Nasuhi Bilmen, Tefsir Tarihi (Birinci Kısım), D.İ.B. Yay., Ank., 1955, s.98 (Keşfu’z-

Zunûn’da bu isim Sa’lebî olarak geçmektedir.) 
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derin ve lafzın zahirini aşan bir yorumlama tarzı olduğuna işaret etmektedir. Tefsir; 

tıpkı bir alimin ‘rayb’ kelimesini ‘şekk’ kelimesiyle açıklaması gibidir. Te'vîl de, İbn 

Abbas’ın, ‘Ey Adem oğulları’ ayetine dayanarak ‘dede’yi ‘baba’ derecesinde 

algılayan yorumuna benzer.105 

 Sûfî meşreb olan ve işârî yorumlara yer verdiği bir tefsirin müellifi olan Âlûsî 

(v/h.1270) ise yaptığı değerlendirmede bir açıdan mutasavvıfların bu konuya bakış 
açılarını yansıtmaktadır. Ona göre ‘te'vîl’; kutsî işaretlerden ve sübhânî marifetlerden 

ibarettir. Bu manalar da ancak sulûk ehli ariflerin kalplerine açılır. Tefsir ise böyle 

değildir.106     
 Bu sözleriyle Âlûsî, te'vîlin; safhaları tasavvufta belirlenmiş olan manevi bir 

arınmanın neticesinde gerçekleşen bir eylem olduğunu ileri sürmektedir. Dolayısıyla 

te'vîl için sadece zahiri ilimleri bilmek yeterli değildir. Te'vîl ilmî-aklî bir olgudan 

ziyade ilmî-kalbî bir yorumlama sürecidir. 

 Tefsir ile te'vîl arasındaki farklılığa, onların sözlük anlamlarıyla ilgili 

tanımlarından hareketle de varmamız mümkündür.  

 Bu tariflere göre ‘tefsir’ eylemi daima müfessirin üzerinde düşünüp 

maksadını açıklamaya çalıştığı bir materyale (tefsira) yani aracıya ihtiyaç duyar. 

Te'vîlde ise bu aracıya gerek yoktur. Aksine ‘te'vîl’ bazen bir fenomenin aslını 

açıklamada veya neticesini araştırmada ‘zihinsel hareket’e dayanan bir eylemdir. 

Başka bir ifadeyle ‘te'vîl’, özne ile nesne arasındaki bir tür doğrudan ilişki üzerine 

kurulmuşken, ‘tefsir’ eylemindeki ilişki, doğrudan değil bilakis bazen dilsel bir 

metin, bazen de anlam ifade eden her hangi bir ‘şey’den ibaret olan, anlamayı temin 

edecek ‘karine’ türünden bir aracı vasıtasıyla gerçekleşen bir ilişkidir. 107 

 Tefsirin terimsel tanımlamalarını dikkate aldığımızda bunların genellikle, 

Kur'an metninin dış yönleriyle ilişkili olduklarını görürüz. Çünkü bu tariflerde 

‘tefsir’ hep esbâb-ı nüzûl, nâsih-mensûh ve kıssalarla ilgili ilimlerle bağlantılı olarak 

ele alınmıştır. Bu unsurlar ise Kur'an metninin bizzat kendisine değil, metni anlamayı 

kolaylaştıran dış özelliklere aittir.  

 Dolayısıyla ‘tefsir ilmi’ ‘te'vîl’e giriş mahiyetindeki ilimleri bünyesinde 

toplayan bir ilim olarak görülmektedir. Buna göre tefsir, te'vîl eyleminin bir parçası 

olup, aralarında bir açıdan âmm-hâss, diğer açıdan da ‘nakl’in ictihatla olan ilişkisi 

türünden bir ilişki olur ki, bu ilişki, önceki dönem alimler tarafından ‘rivayet’ ve 

‘dirayet’ isimleriyle ifade edilmişlerdir. 108 

 Kısacası müfessir nakilci, müevvil (tevilci) hüküm çıkarımında (istinbat) 

bulunan kimsedir. 109  

                                                 
105 Nuhâs, Meâni’l-Kur’ân, I, 351 
106 el-Âlûsî, Rûhu’l-Meânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm ve’s-Seb’ul-Mesânî, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 

Beyrut, (t.y.), I, 5 
107 Ebû Zeyd, Mefhûmu’n-Nass, s.262-263 
108 Ebû Zeyd, Mefhûmu’n-Nass, s.264 
109 Zerkeşî, Burhân, II, 166 
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 Tefsir ile te'vîl arasındaki farklılığa, İbn Abbas’ın tefsirle ilgili yapmış olduğu 

taksimatta da bir takım işaretler görüyoruz.  

 İbn Abbas’a göre tefsir: “Arapların dilleri sayesinde bildiği”, “hiç kimsenin 

bilmemekten dolayı mazur sayılamayacağı”, “alimlerin bildiği” ve “sadece Allah’ın 

bildiği” olmak üzere dört bölüme ayrılmaktadır. 110 

 Buna göre, bir kısım metinlerin anlamı açıktır ve sıradan her okuyucu dahi 

onu anlayabilir. Bunu için tek şart; kişinin o metnin dilini bilmesidir. İşte bu anlam 

düzeyini İbn Abbas “hiç kimsenin bilmeme sebebiyle mazur sayılamayacağı” kısım 

olarak tanımlamaktadır. Diğer bazı metinler de, okuyucunun dil bilimi konusunda 

bilgi sahibi olmasını gerektirir. Aksi taktirde metnin anlamı açığa çıkmaz. Bu da İbn 

Abbas’ın “Arapların dilleri sayesinde bildiği” kısım olarak tarif ettiği anlam 

düzeyidir.111 

 Bunun anlamı şudur; metnin anlam düzeyleriyle, okuyucuların anlama 

düzeyleri arasında doğrudan bir ilişki vardır. İşte metni evrensel kılan durum da 

budur. Bu tespiti güncel anlamıyla şu şekilde ifade edebiliriz: Metin sıradan bir 

okuyucu için de bir anlam ifade eder. Ancak bu durumda metnin anlam düzeyi 

yüzeyseldir. Seçkin bir okuyucu ise, metnin verilerini dilsel bir tahlile tabi tutmasına 

imkan tanıyan bilgisi sayesinde, yüzeyselliği aşarak daha derin bir anlamsal düzeye 

geçer. Ancak bir üçüncü düzey daha vardır ki, bu düzeyde metnin dilsel tahlilinin de 

ötesinde onun daha derin anlamları keşfedilir. Bu düzey de İbn Abbas’ın “Alimlerin 

bildiği tefsir” şeklinde tanımladığı dördüncü kısımdır. İşte bu son kısımla, “Arapların 

dilleri sayesinde bildiği” kısım arasındaki fark, tefsir ile te'vîl arasındaki farktır. 112 

 Dış şekillerle yani zahirle meşgul olduğu için tefsir metodu, aklın sadece 

mantıkî yönüne dayanır. Her insanın sahip olduğu ve kullanabileceği akla ait bu 

meleke; işleyişinde mantık, tahlil veya muhakeme gücünü kullanır. Ancak tefsir 

metodunda, bir mantıki delilin geçerliliği -rasyonalizmde olduğu gibi- sadece ön 

bilgiye dayanmaz ayrıca vahye ve diğer sahih kaynaklara olan inanca da dayanır.113 

 Metnin derin anlamına ise yalnız te'vîl veya sembolik yorumlama ile 

ulaşılabilir. Te'vîl, işleyişinde aklın sezgisel yönüne dayanır. Tahlil ve ayrıştıran 

akıldan farklı olarak sezgi melekesi, terkip ve birleştirme fonksiyonunu yerine 

getirir. Te'vîl bunu sebolizm aracını kullanarak icra eder. Ancak sembolizmi 

kullanımı ve aklın ince yönüne dayanması sebebiyle te'vîl, yalnız, sembolik dil 

konusunda uzmanlaşmış ve bizzat kendi iç boyutlarına uzanabilen geleneksel bir 

otorite tarafından uygulanabilir.114 

                                                 
110 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur'âni’l-Azîm, Dâru’l-Hayr, Beyrut, 1990, I, 7-8 
111 Ebû Zeyd, Mefhûmu’n-Nass, s.266-267 
112 Zerkeşî, Burhân, II, 165-166; Ebû Zeyd, Mefhûmu’n-Nass, s.267 
113 Muhammad Salleh Ja’afar, “Doğuya Yolculuk: İslam Hermeneutiğinin Bir Tarzı Olarak Te'vîl”, 

(Çev.S.Yılmaz), Kelam Araştırmaları, Y.2, S.2 (2004), s.167 
114 Salleh Ja’afar, Doğuya Yolculuk, s.167-168 
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 Te'vîl, metnin derunî sırlarının asli anlamına ulaşmak için sembolün (misal) 

ötesine geçmek ve metnin derûnî sırlarına nüfuz etmek anlamına gelir. Bu yüzden 

te'vîl süreci, sadece bir sembol olan dış suretin (zahir) Batınî gerçekliğine (hakikat) 

ulaştırması gereken bir yorumlama/deşifre sürecidir. Nitekim te'vîl yapan kişi, nihai 

olarak sözünü dış şekilden gerçeğe veya sembolden sembolize edilene (memsûl) 

çeviren kişidir.115 

 Netice itibariyle diyebiliriz ki; tefsir, metnin lafzi anlamını ortaya koyarken, 

te'vîl ise gizli anlam veya metnin arkasındaki hakikat ile ilgilenir. Başka bir deyişle 

tefsir, yorumcuyu metnin harflerine (zahirine) bağladığı halde; te'vîl, yorumcuyu 

harflerin sınırlarından (lafzın kalıbından) özgür kılar ve ona, şeklin sınırlarının 

ötesindeki yazarın asıl maksadına ulaşma imkanını sağlar.116 

 Görüldüğü gibi her ne kadar hem tefsir hem te'vîlde gaye Kur'an'ı anlamak 

ise de, aralarında anlama düzeyleri, anlamanın yüzeysel ve derinlikli olması 

açısından farklar mevcuttur.  

 

 4. Amaçsal Yorumlama Bağlamında Tefsir ve Te'vîl  
 

 Buraya kadar yaptığımız tespitlerde, tefsir ve te'vîl kelimelerinin etimolojik 

ve terminolojik anlamlarıyla, bu iki kelimenin kavramsal düzeydeki farklılıklarına 

işaret etmeye çalıştık. 

 Tefsir’de, nakillere/rivayetlere, duyum yoluyla gelen haberlere itimat edilip, 

bunlar genelde mutlak doğrular olarak kabul edilirken, ictihada itibar edilmemiştir.  
 Çünkü geleneksel İslam anlayışında “sahih tefsir” in kriteri; -Kur'an'ın 

Kur'anla tefsirini hariç tutarsak- Hz.Peygamber ile vahyin inişine şahit olan ve 

dolayısıyla da vahyin delaletini anlama konusunda çok daha şanslı bulunan 

sahabeden ve sonra tabiinden gelen açıklamalardır. Hatta buna tebe-i tabiîni de dahil 

edenler vardır. Bu anlayışa göre, tefsirin ‘nakl’e dayanması zorunludur. Çünkü 

re’y/akıl yürütme yoluyla yapılan tefsir kınanmış ve kendisinden sakındırılmıştır. 
Aynı zamanda daima hatalara da açık görülmüştür.117 

 Aslında Hz. Peygamberden ‘tefsir’ ile ilgili olarak kesin bir şekilde yapılan 

nakillerin sayısı oldukça azdır. 118 

 Kitabı açıklama görevi bizzat Kur'an tarafından kendisine verilen Hz. 

Peygamber, mükellef olduğu kadarıyla Kur'an'ı beyan etme işini yerine getirmiştir. 
Özellikle de itikadi ve ameli hükümlere dair mücmel ayetleri ayrıntısıyla açıklamış 
ve bunlardaki ilahi maksadı gerek sözleriyle gerekse de fiilleriyle ortaya koymuştur. 

Açıklanmasına gerek duymadığı bazı ayetleri ise izah etmemiştir. Böylece Hz. 

                                                 
115 Salleh Ja’afar, Doğuya Yolculuk, s.168 
116 Salleh Ja’afar, Doğuya Yolculuk, s.171 
117 İbn Kesîr, Tefsîr, I, 4-7; Suyûtî, İtkân, II, 178 
118 Zerkeşî, Burhân, I, 16 



 34 

Peygamber, Kur'an'ı kendi keyfi ve subjektif anlayışlarına göre tefsir etmek 

isteyenlere fırsat vermediği gibi, ayetlerin tamamını veya çoğunluğunu tefsir ederek 

onları kesin bir açıklığa kavuşturmamıştır. Dolayısıyla Hz.Peygamber bu tavrıyla 

tefsiri dondurmamış ve kıyamete kadar bu ayetlere yeni yeni anlamların verilmesi 

imkanını sağlamıştır. 119 

 Gerçi sahabeden tefsir rivayetinde meşhur bir grup oluşmuştur. İçlerinde en 

meşhuru olan İbn Abbas’a ait tefsir rivayetleri, Fîrûzâbâdî (v/h.817) tarafından telif 

edilen ‘Tenvîru’l-Mikbâs min Tefsîri İbn Abbas’ isimli eserde derlenmiştir. Ancak 

bu rivayetlerin sağlamlığı konusunda bile şüpheler vardır. Çünkü İmam Şafii 

‘tefsirde, İbn Abbas’tan ancak yüz kadar hadis sabit olmuştur’120 derken, et-Tenvîr 

adlı eserin bu sayıyı aşan çok daha geniş hacimli bir kitap olduğu görülmektedir. 121 

 En meşhur rivayet tefsirinin müellifi olan Taberî’nin (v/h.310) eserinin 

genellikle talebeleri kanalıyla İbn Abbas’a istinad edilen açıklamaları ihtiva ettiğini 

de burada hatırlamak gerekir. 122 

 Reşid Rıza, İbn Teymiyye’nin sahabeden gelen rivayetlerin bağlayıcılığı 

üzerine yaptığı değerlendirmeleri kritize ederken şöyle demektedir: “İbn Teymiyye, 

sahabilerden nakledilen tefsir rivayetlerinin aslında mutlaka kabul edilmesi 

gerektiğini söylemiyor, ancak ‘onların, haberi Peygamberden işitmiş olmaları 

ihtimali bulunduğundan, gönül, onların rivayetlerine, tabiilerin rivayetlerinden daha 

yatkındır, bir de onların Kitap Ehli’nden rivayetleri de azdır’ diyor. Dolayısıyla İbn 

Teymiyye’nin bu sözü, ‘istidlal ile bilinemeyen konularda sahabinin söylediği her 

sağlam sözün hükmü, merfu hadisin hükmüdür’ şeklindeki yargıyı çürütür. 123 

 Diğer taraftan tefsir rivayteleriyle meşhur olmuş tabiinlerle ilgili hiç de 

azımsanmayacak derecede tenkitler mevcut olduğu gibi bu rivayetlerle ilgili genel 

değerlendirme ve tenkitler de yapılmıştır. Mesela; Ahmed b. Hanbel’in bu konuda 

meşhur bir sözü nakledilir: “Üç şeyin aslı yoktur: Tefsir, melâhim ve meğâzî” Bu 

sözüyle o, genelde söz konusu alanlardaki nakillerin senet zincirlerinin kopuk 

(mürsel) olduğuna dikkat çekmektedir. 124 

 Bu tür tefsirlere itimadın sarsılmasının bir başka nedeni de müfessirlerin 

rivayet edilen kısımla yetinmeyip kendi ictihatlarına göre ilaveler yapmalarıdır. Bu 

konudaki itiraz şöyle dillendirilmiştir: “Gelen rivayetlerin Hz. Peygamberden 

geldiğine inansalar, o rivayet üzerinde durur ve ona bir şey katmazlardı.” 125 

 İbn Teymiyye tefsir rivayetlerinin bir kısmının, sağlamını ve çürüğünü tespit 

etmenin mümkün olmadığını ve bu sınıfa giren rivayetlerin de gerçekte insanların 

                                                 
119 Suat Yıldırım, Peygamberimizin Kur'an'ı Tefsiri, Selmat Matb., İst., 1998, 70-71 
120 Suyûtî, İtkân, II, 189 
121 Hûlî, Kur'ân, s.18; Subhî es-Sâlih, Mebâhis fi Ulûmi’l-Kur'ân, Dersaâdet, İst., (t.y.), s.289-290 
122 Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, (Çev.E.R.Fığlalı), Umran Yay., Ank., 

1981, s.81 
123 Reşid Rıza, Tefsîru’l-Kur'âni’l-Hakîm, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, (t.y.), I, 9-11 
124 İbn Teymiyye, Kutub ve Resâil, XIII, 344-346; Hûlî, Kur’ân, s.19-21 
125 Ahmet Emin, Fecru’l-İslâm, (b.y.), Beyrut, 1969, s.297 



 35 

bilmesinde her hangi bir fayda olmayan (Ashâb-ı Kehf’in köpeğinin adı gibi) nakiller 

olduğunu belirtir. 126 

 Dolayısıyla tefsir rivayetlerinin hiç de sağlam ve güvenilir temellere 

dayanmadığı ortadadır. Eski hadis tenkitçilerinin yaptıkları eleştiriler bunu açıkça 

göstermektedir. 127 

 Kısacası klasik tefsir; üç asırlık, dilbilgisi, filoloji, sözlükçülük, biyografiler, 

bölgesel tarihler, antolojiler vb. çok disiplinli yoğun bir faaliyet süresince toplanmış 
dilbilimsel, edebi, tarihsel, biyografik ve mitsel verilerden oluşan karmaşık bir 

yapıdan -ayrım yapmaksızın- beslenmiştir. 128 

 Aslında ilk dönemlerde insanlar Kur'an'ı bizzat tefsir etmekten çekindikleri 

için, bunun tabii sonucu olarak ilk tefsir hareketi ‘Rivayet Tefsiri’ veya diğer adıyla 

‘Eser Tefsiri’ olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle hadis ve rivayet alimleri tefsir 

faaliyetinin öncüleri olmuşlardır.129 

 Görünen o ki, tefsir faaliyetinin karakteristik özelliği onun, daha çok metnin 

lafzi yönüyle ilgileniyor olmasıdır. Tefsir; kelimelerin sözlük anlamlarına, hakikat-

mecaz, mutlak-mukayyet vb. durumlarına, Kur'an metninin dışında kalan yardımcı / 

aracı ilimler vasıtasıyla lafızların zahiri anlam düzeylerine ağırlık veren bir ‘lafzî 

yorumlama’dır.  

 Lafzî yorumlamanın da yüzeysel bir açıklama şekli olduğunu dikkate 

aldığımızda Kur'an'ın tümel ve tikel amaçlarını belirlemede yetersiz kalacağı 

ortadadır. Bu nedenle, sözcüklerin arkasında, onları aşan bir anlam boyutunda 

gizlenen amaçlara ulaşmamızı temin edecek farklı bir yorumlama metoduna duyulan 

ihtiyaç kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

 Şatıbî (v/h.790) Kur'an'ın lafızlarına takılıp kalan, onun edebi sanatlarına 

ağırlık veren Kur'an yorumcularını, asıl maksat olan mananın kavranması hususunu 

ihmal edip, bu maksat için hiç de zaruri olmayan konularla meşgul olmakla 

suçlamaktadır.130 

 Şatıbî gibi M.Abduh da bu tür, lafızlarda boğulunan, cümlelerin iraplarıyla 

uğraşılan, ibarelerdeki edebi sanatların peşinde koşulan tefsirleri kuru, Allah ve 

O’nun kitabından uzaklaştıran eserler olarak niteler ve bu çalışmaları nahiv ve meânî  

gibi ilimlerde yapılan araştırmalardan ibaret sayar. 131 

 Abduh’un öğrencisi Reşid Rıza da, me’sûr tefsir rivayetlerinin çoğunun, 

Kur'an'ın gerçek anlamına perde olduğunu vurgular. Ona göre bu tür haberlerle 

meşgul olanlar, Kur'an'ın hedeflerine varamaz; tutarsız, dayanaksız, değersiz şeylerle 

                                                 
126 İbn Teymiyye, Kutub ve Resâil, XIII, 344-345 
127 Hûlî, Kur'ân, s.21 
128 Muhammed Arkoun, Kur'an Okumaları, (Çev.A.Z.Ünal), İnsan Yay., İst.,1995, s.175 
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uğraşıp dururlar. İnsanların, Kur'an'ın asıl amacını açıklayan, ayetlerin ruhuna uygun 

bir tefsire ihtiyacı vardır.132 

 Hatta Gazalî, ‘zahirî tefsir’i –ki biz buna lafzî yorumlama diyebiliriz- yaptığı 

ilimler tasnifinde ‘kabuk ilimleri” sınıfına dahil etmektedir. Tabiki ‘kabuk’, anlama 

ulaşabilmek için göz ardı edilemeyecek bir vasıtadır. Ancak bu ‘kabuk’un zahir ve 

batın iki yönünün olduğu da unutulmamalıdır. İşte ‘zahirî tefsir’ bu kabuğa ait zahiri 

ilimlerin en sonuncusu ve ‘inci’ olan ‘batınî’ yönüne en yakın olanıdır. Gazalî, 

Kur'an'ın bu kabuk ve yüzey ilimlerini ‘beş’ adet ile sınırlamıştır. Ona göre bu ilimler 

hiyerarşik ve değersel olarak şöyle sıralanır; mahâricu’l hurûf, luğatu’l-Kur'ân, 
i’râbu’l-Kur’ân, ilmu’l-kırâât ve zahirî tefsir. İşte bu ilimlerden birincisi olan 

harflerin çıkış yerlerine dair ilim, kabuğun en dış yüzeyini oluşturur ve diğer her bir 

ilim içe / öze doğru dairesel katmanlar oluşturarak ‘inci’ye yani  

Batınî anlamın keşfine birer aracı konumunda sıralanırlar.  

 Zahirî tefsir ilmi bu katmanların ‘inci’ye en yakın olan halkasıdır. Bundan 

dolayı inciye benzer yönleri çoktur. Hatta kimileri onu, bu yakınlığı ve benzeşimi 

nedeniyle inci zanneder. Dolayısıyla bu tabakanın ötesinde, ondan daha üstün bir 

tabaka bulunmadığı zannına kapılırlar. Bu anlayışları sebebiyle insanların çoğu da bu 

tabakayla yetinirler. Oysa ki bu çok büyük bir yanılgı ve mahrumiyettir. Çünkü onlar 

bulundukları bu mertebenin en üstün mertebe olduğunu sanırlar. Ama yine de 

göreceli olarak yani yüzey / kabuk ilimlerine sahip kimselere nisbetle daha şerefli ve 

üstün bir mertebededirler. 133 

 Tabi ki yine de tefsir ilminin sahip olduğu bu derece, ifade edildiği gibi 

nisbidir. Çünkü kabuk ilimlerinden olan tefsir ilminde yalnızca rivayetleri aktarma 

işlevini yerine getiren kimse işitici ve aktarıcı konumundadır. Tıpkı Kur'ân ve hadis 

hafızları gibi. 134 Bu nedenle dilciler, kıraat alimleri ve müfessirler ilimlerini 

başkalarına aktaran birer hafız ve ezberci seviyesine indiklerinden, kabuğu aşıp / 

yırtıp bu tabakanın altındaki öze-cevhere ulaşanlar gibi asla olamazlar.  

 Hatta Kur’ân’ın zahirine, okunuşuna özen gösterip, onun derin anlamlarına 

ulaşamayanlar aslında uykudadırlar. Bu kimseler tıpkı, denizin sahillerinde denizin 

güzelliklerini keşfetmek için derinliklerine dalmayan, devamlı surette sahillere ve dış 
yüzeylere teveccüh ettiğinden, onun inci ve cevherlerinden mahrum olan kimse 

gibidir. Ve haddi zatında bu kişilerin kendilerini bir öz eleştiriye tabi tutup, 

kınamaları gerekir.135 

 Kısacası müfessir, kabuk üzerinde dönüp duran kimsedir.136 Tefsir; bir takım 

yapısal sınırları ihtiva ettiği benimsenen, uygulama alanı Kur'an'ın zahir (literal) 

yönü olan bir yöntemdir. Sınırlı bir yöntemdir. Çünkü; Kur'an, anlamlarının tefsir 

                                                 
132 Reşid Rıza, Tefsîr, I, 9-11 
133 Gazâlî, Cevâhiru’l-Kur’ân, Dâru İhyâi’l-Ulûm, Beyrut, 1985, s.36-37 
134 Gazalî, Cevâhir, s.38 
135 Gazalî, Cevâhir, s.21 
136 Gazalî, Cevâhir, s.52 
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metodunun açmaya gücünün yetmeyeceği bir çok ayeti içinde barındırmaktadır. 

Ancak bütün bunlara rağmen, geleneksel anlamda tefsir, özellikle dilsel analiz 

yöntemini de içine alarak, yeniden gözden geçirilmesi gereken İslam biliminin 

bütüncül metodolojisinde ayrılmaz bir parçayı oluşturmalıdır.137 Lafızların analizini 

gerçekleştirmeden maksada yani anlama ve onun gayesine ulaşmanın imkansızlığı 

ortadadır.  

 İşte bu noktada ‘te'vîl’ ile karşılaşmaktayız. Daha önce de ifade edildiği üzere 

te'vîlin; lafzın, zahirinin dışında, onun taşıdığı anlamlardan birine, bir delile istinaden 

hamledilmesi olduğunu düşündüğümüzde, bu yöntemin, lafzın dar kalıplarına 

sıkışmamızı önleyen bir çıkış yolu olduğu görülecektir. 

 Çünkü kabuğu kırıp, onun ötesine, öze ulaşmak için, dilsel düzeydeki 

anlamları aşmak ancak te'vîl yöntemiyle gerçekleşebilir. 138 İşte bu yöntem; tefsirin 

yani naklî yorumlama metodunun (rivayet tefsirinin) aksine akla dayalı (dirayet 

tefsiri) yorumlama yani te'vîl yöntemidir.  

 Rivayet tefsirleri, hayatın gerekleri değişinceye kadar varlıklarını sürdürdüler. 

Nihayet aklî yönü, naklî yönüne ağır basan tefsirler ortaya çıkmaya başladı. Hatta 

öyle bir zaman geldi ki artık müstakil rivayet tefsirleri yazılmaz oldu. 139  

 Re’y / dirayet tefsiri denilen türden yazılan eserler, gerek yazarının fenlerden 

ilgi duyduğu alanlara gerekse de sahip oldukları fikirlere veya tabi oldukları akımlara 

göre şekillenmiştir. Buna göre rivayet  metodunun dışında yazılmış olan bütün 

tefsirleri re’y / dirayet tefsiri olarak niteleyebiliriz. Tabi ki ‘kınanmış veya öğülmüş 
re’y’ tasnifini saklı tutmak kaydıyla.140 

 Hatta Kur'an'ı tefsir edenlerin yani rivayetlere dayanmaksızın bir söz 

söylenemeyeceğini iddia edenlerin aksine, Gazalî; Kur'an'ı yorumlamada rivayetlere 

dayanma şartının yanlış olduğunu, herkesin kendi anlayış ve aklî kudreti nisbetinde 

Kur'an'ı yorumlayabileceğini belirtir. Ona göre; Kur'an'ın manaları lafızlarının 

kalıplarıyla sınırlı değildir. Onun anlamlarını, lafzi yorumlarıyla ilgili rivayetlerle 

daraltmak ve bunları ulaşılabilecek son manalar olarak algılamak yanlıştır.141 

 Maturîdî’nin ve usul-u fıkıhçıların yaklaşımlarına göre de tefsir; özellikle 

değişmezleri, üzerinde yorum yapılmasına, ictihatta bulunulmasına izin verilmeyen, 

doğrudan tabi olunması istenilen rivayetleri / nakilleri ifade etmektedir. Dolayısıyla 

dirayet / aklî tefsir anlayışıyla örtüşen te'vîl eylemi –ki ictihatta belli sınırlar 

çerçevesinde her türlü aklî-mantıkî çıkarımda bulunmaya karşılık gelmektedir- külli 

ve tikel gayeleri belirlemede daha etkin bir rol üstlenmektedir. Çünkü bu gayelerin 

belirlenmesi büyük oranda aklî / ictihadî bir süreçtir.  

                                                 
137 Osman Bakar, İslamî Bilimde Metodoloji Sorunu, (Çev.M.Paçacı), Fecr Yay., Ank., 1991, s.100-102 
138 Gazalî, Cevâhir, s.51-52 
139 Hûlî, Kur’ân, s.25 
140 Bilmen, Tefsir Tarihi, s.112-115 
141 Hûlî, Kur’ân, s.33-34 
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 Gerçi manaya Allah’ı şahit tutmak, yani ‘bu lafızdan Allah’ın kasdı şudur’ 

tarzında kesin bir hükümde bulunabilmek için de kesin ve net bir delil gereklidir. 

Aksi taktirde bu tarz iddiaların haber-i vahidlerden hiçbir farkı kalmaz. Oysaki 

bizden beklenen Kur'an'ın manalarını açıklama konusunda gereken çabayı harcamak 

ve bu açıklamanın kitap ve sünnetin naslarıyla çatışmamasına azami özeni 

göstermektir. Bunun ötesinde, ayetlerden kastedilen manaya Allah’ı şahit tutmak, 

haddi zatında gerekli değildir.142 

 Kısacası te'vîlin; naslardan tümevarımsal (istikra) yöntemle şer’î hükümlerin 

kaidelerinin, illet ve hikmetlerinin tespiti ve Şari’in genel maksadını beyan amacıyla 

şer’i hükümlerin kaynaklarından genel esaslarının ortaya çıkarılması için en uygun 

yöntem olduğu görülmektedir.143 

 Bu açıdan mutasavvıfların, Allah’ın; kelamının zahiriyle sıradan insanlara, 

işaretiyle seçkin kimselere, ince ve hoş manalarıyla (el-Letâif) velilere, hakikatleriyle 

de peygamberlere düstur oldukları, bu nedenle Kur'an'ın felsefi ve derûnî izahının 

tefsir yoluyla değil, te'vîl yoluyla mümkün olacağı yönündeki kanaatlerinde, te'vîle 

yapılan vurgu açısından büyük oranda haklılık payı vardır.144 

 Tabi ki te'vîlde bulunan kişi, metni kişisel isteklerine göre yorumlama 

yetkisine sahip değildir. Önünde bu şekilde mutlak bir alan bırakılmış değildir. 

Aksine te'vîlin, metinle ilişkili olan ve ‘tefsir’ kavramı içine giren bazı zorunlu 

ilimlerin bilgisine dayanması gerekir. Tevilcinin, metni kişisel arzularına, şahsi ve 

ideolojik eğilimlerine alet etmemesi ve makbul bir yorumlamada bulunabilmesi için 

sözünü ettiğimiz tefsir bilgisine sahip olması zorunludur. Yoksa yapılan te'vîl –

önceki alimlerin belirttiği gibi- metnin lafız ve manasına ‘aykırı’, ‘sakıncalı’ diye 

nitelenen tevillerden biri olmaya mahkumdur. 145 

 Mesela: Rafizilerin “O Allah, birbirlerine kavuşup karışabilmeleri için iki 

denizi serbest bırakmıştır.” (55/Rahmân,19) Ayetini ‘Ali ve Fatıma’; “Bu iki 

                                                 
142 Zafzâf, Ta’rîf, s.159 
143 Muharrem Kılıç, İslam Hukuk Metodolojisinde Nasların Lafzi Yorumu, (Doktora Tezi), İst., 1999, 

s.27 
144 M.Nazif Şahinoğlu, “Te’vîl”, İslam Ansiklopedisi, M.E.B. Yay., İst., 1979, XI, 215 
145 Ebu Zeyd, Mefhûmu’n-Nass, s.264-265 (Zerkeşî eserinde tevili, mükâd (geçerli) ve müstekreh 
(çirkin görülen) şeklinde iki kısma ayırır. Ona göre münkad olan te'vîl; delil ile tearuzu çirkin bir 
şekilde gerçekleşmeyendir. Bu gibi tevillerde imamların ihtilafı; müşterek lafızlar, gizli manalar, veciz 
nazımlar vb. konularla ilgilidir. Müstekreh te'vîl ise; delille çeliştiğinde çirkin sayılan tevildir. Bu 
neviden tevilleri Zerkeşî dört kategoride toplamaktadır. Zerkeşi, Burhân, II, 178-179) ( Zeraî ise, 
tevilleri sahih ve batıl olmak üzere iki kısma ayırdıktan sonra bir çok batıl çeşitlerini (on adet) 
sıralamayı da unutmaz. Zeraî, Savâıku’l-Mürsele, I, 187-201) (İzmirli İsmail Hakkı, batıl / müstekreh 
te'vîl yapanları ‘sözcükleri örfî anlamının dışına çıkararak (nassları) istiare ve mecazlar yardımıyla 
yorumlamaya çalışanlar’ diye tanımlar. İnsaflı olarak nitelediği, sahih / münkad te'vîlde bulunanları 
ise; nasslardaki çelişkileri gidermek için çalışıp, söz sahibinin kastettiği muhtemel –kesin değil- 
anlamı tespit için gayret gösterenler olarak tarif eder. İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelam, Umran 
Yay., Ank., 1981, s.90-91) 
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denizden inci ve mercan çıkar” (55/Rahmân,22) ayetini de ‘Hasan ve Hüseyin’ 

şeklinde  yorumlamaları bu çeşit (kişisel / ideolojik) tevillerdendir. 146 

 Açıkça görüldüğü gibi, bu yorumların, metnin ne dilsel ne de anlamsal 

boyutuyla bir ilgisi vardır. Metin, dikkate alınması zorunlu olan bu iki boyutunun 

dışına çıkarılarak tam anlamıyla Şiî ideolojiye alet edilmiştir.  
 Mutasavvıfların yaptıkları bazı yorumlar da, doğrudan bu tür tevillere dahil 

edilemezlerse de söz konusu ettiğimiz çizgiye yakın durmaktadırlar. Ancak Şia ile 

aralarında önemli bir fark vardır. Çünkü mutasavvıflar, yaptıkları yorumları metnin 

(lafzî) dilsel delaletine değil de ‘maksat’ yönünden muhtemel olduğu ‘işaretlere’ 

dayandırırlar.147 

 Bu işaretler de; Sufilerin, ayeti okumaları esnasında içi dünyalarına doğan bir 

takım sezgisel anlamlardan ibarettir. Mesela, bazı sufilerin “Ey İnananlar! 

Yakınınızdaki kafirlerle savaşın” (9/Tevbe,123) ayetine ilişkin, ‘Burada sözü edilen 

kafirden maksat, nefistir. Biz, yakınımızdaki kafirlerle savaşmakla emrolunduk. 

Çünkü nefs, bize en yakın olan şeydir’ şeklindeki yorumları  bu türden bir yorumdur. 

Ancak sufi bunu, söz konusu ayetin bizzat tefsiri olarak nitelememektedir. Zira böyle 

yaparsa Batınîler’den bir farkları kalmaz. Aksine onların yaptığı bir teşbihten 

ibarettir. Ayeti benzeştirme yoluyla yorumlamaktır. Dolayısıyla sufi burada bir 

bakıma ‘Nefsimizi ve yakınımızda bulunan kafirleri öldürmekle emrolunduk’ 

demeye çalışmakta, ‘nefs’ kelimesiyle ‘kafir’ kelimesi arasında bir benzerlik 

kurmaktadır.  148  

 Kısacası ‘tefsir’e dayanmayan ‘te'vîl’ kabul edilmeyen bir tevildir. Yani, 

hüküm çıkarma, bir taraftan metin ‘gerçeklerine’ (Kur'ân ilimlerine) diğer taraftan da 

onun ‘dilsel’ verilerine149 dayanmalıdır. Bu hususlara riayet edildiğinde, metnin 

‘delaleti’inden sonra ‘maksat’larının tespitine geçilmesinde bir sakınca yoktur. Fakat 

bu yapılırken de metnin delaletine tamamıyla aykırı bir ‘maksat’a da 

ulaşılmamalıdır.150  

 Zaten istidlalle yani dirayet yoluyla yapılan –ki biz buna te'vîl yönteminin 

kullanıldığı tefsirler demiştik- yorumlarda çoğunlukla iki yönden yanılgıya düşülür. 

Bunlardan biri, insanların Kur'ân’ın manalarını, kendi şahsi düşünceleri 

doğrultusunda yorumlamaları; diğeri de Kur’ân’ı indiren Allah’ın ve Kur’ân’ın indiği 

zatın maksadını hiç göz önünde tutmadan sadece dil kavramıyla mana 

vermeleridir.151 İşte bu yanılgılardan uzak olan yorumların gerçek-sahih te'vîl 

olduğunu söyleyebiliriz.  

                                                 
146 Zerkeşî, Burhân, II, 152 
147 Ebû Zeyd, Mefhûmu’n-Nass, s.265 
148 Zerkeşî, Burhân, II, 170-171 
149 Sarf kalıpları ve anlamlarının, müfred lafızların manalarının bilgisi, kelime türetme ve çekimi 
bilgisi ki bunlar müfred lafızları konu edinen ilimlerdir. Daha sonra nahiv ve irab ilimleriyle belağat 
(meâni-bedî-beyân) ilmi. Zerkeşî, Burhân, II, 173-174 
150 Ebû Zeyd, Mefhûmu’n-Nass, s.266 
151 İbn Teymiyye, Kutub ve Resâil, XIII, 355 
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 Yukarıda ifade ettiğimiz ‘tefsir’ faaliyetinden yani müfessirin sahip olduğu 

bütün bilimsel araçları kullanarak, sözü edilen Kur'ân ilimlerinin ve dilbilimlerinin 

vasıtasıyla ortaya çıkarılması mümkün olan tüm anlamları tüketmesinden sonra 

‘te'vîl’ eylemine ihtiyaç duyulacaktır. Yani metnin mevcut bulunan daha derin anlam 

boyutlarının, derinlemesine bir ‘zihnî’ ve ‘aklî’ faaliyet süreci neticesinde ortaya 

çıkarılması gerekecektir.152 İşte ‘te'vîl’ eylemi tam da bu faaliyetin ve metnin 

hedeflerinin tespitinde başvurulacak yöntemin adıdır.  

 Ancak te'vîle dayalı okuma, okuyucunun hemen bütün benliğiyle metnin 

dünyasına konsantre olmasını onun ile bütünleşmesini gerektirir. Tabi ki bu ‘tek 

vucut olma’ hali sadece zihinsel boyutta değil ‘amelî’ boyutta da gerçekleşmelidir. 

Yani okuyucu nasların gerektirdiği bir hayatı yaşıyor olmalıdır ki metnin anlamları 

ona açılabilsin. 153 

 Çünkü mücahede ve takva kapısında geçmeden ilim elde etmek mümkün 

değildir. Zira Allah “Bizim uğrumuzda çaba gösterenleri elbette kendi yollarımıza 

eriştireceğiz” (30/Rûm,69) buyurmuş; Hz. Peygamber de “Kim bildikleri ile amel 

ederse, Allah ona bilmediklerini de öğretir” demiştir. Şurası kesindir ki, melekût 

aleminin sırları, dünya sevgisi ile kirlenmiş ve dünyalıklara hırs gösteren gönüllere 

kapalıdır.154 

 Tabi ki Gazâlî ve Zerkeşî’nin üzerinde durdukları bu noktalar te'vîl eyleminin 

meta-fizik ve ruhsal yönüne işaret etmekte, Kur'ân’ı anlama ve yorumlama işinin 

sadece ilmî bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda ruhsal bir arınma ve yorumlamaya 

çalıştığımız nasları günlük hayatımızda uygulamaya dayalı kapsamlı ve bütüncül bir 

faaliyet olduğunu bizlere göstermektedir. Sahih anlamlara ancak aklî ve rûhî 

melekelerin bütünleşmesinden sonra ulaşılabilir.  

 Tasavvufî bakış açısıyla, kışırdan öze, zahirden bâtına geçebilmek yani 

Kur'ân’ı te'vîl edebilmek için, sulûk (zikir, riyazet, ibadet vb.) vasıtasıyla sûret ve 

beden alemini terkedip mana ve ruhlar alemine yükselmek gerekir. 

 Her şeyden evel müteşâbih lafızların açıklanması ve akıl ile nakil arasında 

meydana gelebilecek çelişkilerin giderilmesi için, belirli kurallara uyulması şartıyla 

tatbik edilen te'vîl yönteminin, tarihi süreç içerisinden kötüye kullanıldığı, bazı 

kişisel ve ideolojik yorumlara alet edildiği bir gerçektir. Bu kötü örnekler nedeniyle 

te'vîl eylemine karşı özellikle suistimal edilen türüyle ilgili alimlerin bir mücadele 

içerisine girdikleri de görülmüştür. Bu mücadelenin bir neticesi olarak te'vîl 

yöntemiyle ilgili bir takım tanımlamalar ve sınırlamalar getirilmesine ihtiyaç 

duyulmuştur.  

 Mesela İbn Rüşd (v/h.595) dinin hakkında hiçbir fikir vermediği konuda, 

insanların elde ettikleri bilginin dine aykırılığının söz konusu olamayacağını 

                                                 
152 Ebû Zeyd, Mefhûmu’n-Nass, s.268 
153 Zerkeşî, Burhân, II, 180-181 
154 Gazâlî, Cevâhir, s.55-56 
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belirtmiş fakat dinin hakkında bilgi verdiği bir konuda şayet o bilgi, burhan ve delile 

dayanan bir düşüncenin vardığı sonuca aykırı görünüyorsa dini bilginin te'vîl 

edilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Ancak böyle bir aykırılık sadece bir 

ihtimalden ibarettir. Haddi zatında, dinin verdiği bilgilerle gözlem ve deneye dayalı 

bilgiler asla bir birine zıt değildir. Bu zıtlık sadece görünüştedir. Dikkatlice 

bakıldığında böyle bir tenakuzun bulunmadığı görülecektir. 155 

 Hatta ona göre, dini lafızların tamamını zahiri (literal) manada anlamak zarurî 

olmadığı gibi, nasların hepsini te'vîl suretiyle zahiri anlamlarının dışına taşımak da 

doğru değildir.156 Bu nedenle beli ölçüler içerisinde tevile başvurmak fakat bu 

konuda da aşırıya kaçmamak gerekir. Hele hele dayanaksız tevillerden şiddetle uzak 

durulmalıdır.   

 Tabi ki te'vîl edilecek naslarla te'vîl edilemeyecek nasların belirlenmesi 

konusunda alimler arasında anlaşmazlıkların olduğu da bir gerçektir.157 Bu konu da 

tıpkı te'vîl eyleminin kendisi gibi ictihadîdir. Yani kişilere, onların ilmî derecelerine, 

fikrî ve itikadî yapılarına, sosyo-kültürel çevreye göre değişkendir.  

 İbn Rüşd’ün bu konudaki tercihi; varlık alemi ile ilgili ayetlerin bilimsel 

verilere dayalı yorumuna ılımlı bir tavır sergileme hatta bunu zorunlu görme şeklinde 

ortaya çıkmakta ancak, gaybla ilgili konulardaki ayetlerin özellikle de itikadî 

mezheplerin ele aldıkları müteşâbih ayetlerin te'vîl edilmesine pek de olumlu 

bakmamaktadır.158 

 O, te'vîl eylemini; şer’î manaları önce iki kısma ayırıp daha sonra da bu ikinci 

kısmı dört bölümde mütalaa etmek suretiyle belli kurallara bağlamaya çalışmıştır. 
Buna göre söz konusu iki mana; muhkem ve müteşâbih manalardır. Birinci kısımda, 

mana açık olduğundan te'vîl yapmak yanlıştır. Müteşâbihlerde ise, ifade edilen mana 

literal manası olmayıp buna bedel olmak üzere temsille (teşbih) ifade edilen manadır. 

Bu ikinci kısım da dört bölümden oluşur. Bu bölümde vurgulanan hususlar ise; 

ifadenin temsil olup olmadığının anlaşılması, anlaşılma derecesi ve niçin misal 

(temsil) olduğunun anlaşılma oranıdır. İbn Rüşd, işte bu öğelere dayanarak te'vîl 

yapılıp-yapılamayacağına ve kimler tarafından yapılması gerektiğine karar 

vermektedir. Özellikle o, temsil olduğu ve niçin temsille ifade edildiği zor anlaşılan 

ifadelerin tevilinin ehillerince yani ilimde râsih ve derin olan kişilerce yapılmasının 

gerekliliğine inanmaktadır.159 

 İlk bakışta temsil olup olmadığı anlaşılamaz ve bu konuda şüphe ve 

tereddütler meydana gelirse, böyle bir şüphe batıl ve hükümsüzdür. Yani te'vîle 

yeltenilmemesi gerekir. Bu şüphe hali kelamcılara yani Eşariler ile Mutezileye arız 
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olmuştur.160 Dolayısıyla müteşabih (temsil) olduğu kesin olarak belirlenemeyen şer’î 

ifadelerde te'vîle teşebbüs etmemek gerekir.  

 Te'vîl konusunda İslam tarihinde cereyan eden tartışmaların, ihtilafların ve 

hatta birbirlerini tekfir eden aykırı fırkaların doğmasının kısacası ‘te'vîl buhranı’nın 

asıl nedeni de yukarıda sözü edilen makamları ve te'vîl yapması caiz olan insanlar 

sınıfını ayırt edemeyen ehliyetsiz kimselerin te'vîle ‘musallat’ olmalarıdır. Bütün 

bunlar şeriatin maksadının bilmemek ve ona karşı gelmektir.161  

 Diğer taraftan, nasların tümel ve tikel amaçlarına ulaşmada zihinsel bir 

hareket olarak nitelediğimiz te'vîl eyleminde, akıl-nakil dengesini koruyabilmek 

önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 Konunun derinliği nedeniyle bizim tezimizin sınırlarını zorlayacağı için 

ayrıntıya girmemiz mümkün olmamakla birlikte, Gazâlî’nin bu hususta ‘umumî bir 

kaide’ olarak belirlediği temel prensipleri vermeden de geçemeyeceğiz.  

 Gazâlî (v/h.505) tıpkı İbn Rüşd gibi yüzeysel bir bakışla yaklaşıldığında akıl 

ile nakil arasında bir çelişki görülebileceğini belirtir. Bu gibi durumlarda alınan 

tavırlar kişilerin genel yaklaşımlarına göre farklılıklar gösterir. Kimisi sadece aklı 

esas kabul ederken kimisi de yalnız nakle itibar etmekle yetinir. Bu iki anlayışın 

dışında, akıl ile nakli cem etmeye ve aralarındaki çelişki gibi görünen zıtlıkları 

giderme gayretinde olan ‘orta yol’ takipçileri de vardır. Fakat bunlar da kendi 

aralarında; a) aklı asıl, nakli tabi ve tam tersi, b) nakli asıl aklı tabi kılanlar ile c) hem 

aklı hem nakli, her ikisini birden asıl kabul edenlere ayrılırlar.  

 Buna göre Gazâlî, te'vîl yapanları; akıl ile nakil arasındaki tercihlerine veya 

önceliklerine göre beş gruba ayırarak, tarih boyunca bu konuda sergilenen 

yaklaşımları bize, özlü bir şekilde aktarmaktadır.162 

 Gazâlî ilk dört gruba ait her bir yaklaşımı eleştirir ve en doğru anlayışın, 

dolayısıyla ‘hak ve hakikat sahipleri’ nin, hem akla hem de nakle gereken önemi 

verip ikisi arasında çelişki bulunamayacağını benimseyenler olduğunu ifade eder.163 

 Sadece nakle itibar eden gruba mensup kişiler, gerçekte meselenin alfabesine 

ya da merdivenin daha ilk basamaklarına takılıp kalmış, nakillerin ve mesmuâtın 

zahirinden hareketle ulaşılan ilk ve yüzeysel mana ile yetinmiş ve naklin muhtevasını 

olduğu gibi tastik etmiş kimselerdir. Bunlar nakillerdeki çelişkileri görseler bile te'vîl 

yapmaktan şiddetle kaçınırlar. Gazâlî’ye göre ilmi cesaretten yoksun olan bu grup 

müntesipleri, içine düştükleri korku-çekince nedeniyle cehalet sahasında kendilerini 

                                                 
160 İbn Rüşd, Keşf, s.362 
161 İbn Rüşd, Keşf, s.363 
162 M. Şerafeddin Yaltkaya, “Gazâlî’nin Te'vîl Hakkında Basılmamış Bir Eseri”, Darülfünun İlahiyat 

Fakültesi Mecmuası, Evkaf Matb., İst., 1930, Y.4, S.XVI, s.46 (Gazâli’nin bu özgün eserinin ismi 
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 43 

selamette hissediyor olmayı tercih etmiş kimselerdir. Böyle bir mesleği tercih etmek 

ise tam anlamıyla cehaletin bir ifadesidir. 164 

 Birinci akıma tamamıyla zıt ikinci akımın takipçileri ise yalnız akla önem 

vermişler ve nakli göz ardı etmişlerdir. Kendi akıllarına uygun düşen nasları kabul 

ederken, akıllarına sığıştıramadıklarını da, peygamberlerin; avamın anlayış 
derecesine indirmek zorunluluğundan dolayı hakikatleri tasvir ve temsille ifadesi 

olarak nitelemişlerdir. Bu yaklaşım tarzı ise peygamberlere yalan isnad etmek ve 

dolayısıyla da küfürle eş anlamlıdır. Akıl ile nakil arasına cem ve teflik etmek yolunu 

tutanlardan, aklı asıl kabul edip nakli akla tabi kılma yöntemini benimseyenler de 

Gazâlî’ye göre nakillere gereken özeni göstermemiş, onu ihmal etmişlerdir. Çünkü 

bu zümredeki kişiler akıllarına aykırı düşen ve te'vîlleri zor olan nakilleri inkar edip 

bunların ravilerini de yalanlama yolunu  benimsemişlerdir. Bu şahıslar akıllarına 

sığıştıramadıkları hadisleri uzun uzadıya te'vîl etmektense, doğrudan red ve inkarı ya 

da tevakkufu (yorum yapmayıp, susmayı) yeğlemişlerdir. Bu yöntem de arzu edilen 

doğru ve sağlıklı yöntem değildir. Aksine bu metotda; bir çok değerli ve kendilerine 

teşekkür borçlu olduğumuz ravilerin naklettiği sahih hadislerin red ve inkar edilme 

tehlikesiyle karşı karşıya kalınmaktadır.165 

 Nakli temel alıp, aklı ona tabi kılanlarda yukarıdaki grubun aksine bu sefer 

akıl ihmal edilmiştir. Bu zümrede yer alanlar, akıl ile nakil arasında görünen, çok 

açık çelişkileri-aklî muhalleri bile, akli ilimlere vukufiyetleri olmadığı için 

seçemezler. Bu nedenle onlara göre muhaller azaldığından te'vîl ihtiyacını da 

duymazlar. Mesela; Allah hakkında yön  tayin etmenin muhal olduğunu bilmeyenler 

‘fevk’ ve ‘istiva’ gibi cihet ifade eden kelimeleri te'vîle ihtiyaç hissetmezler.166 

 Netice itibariyle tutulacak en doğru yol hem akla hem de nakle gereken 

değeri vermektir. Aklın önemini inkar etmek mümkün değildir. Çünkü şeriatin 

doğruluğu da akıl ile bilinir. Akıl yalanlanırsa nakil ve şeriat ta yalanlanmış olur. 167 

 Bütün bu izahlardan sonra Gazâlî, bu eklektik metodun hiç de göründüğü 

kadar kolay olmadığını, aksine genellikle sarp yokuşlu bir yol olduğunu belirtmeden 

de geçmez. Bu yolda yürüyebilmek için çok kuvvetli olmak gerekir. İlmî kuvveti ve 

derinliği olan kimseler çoğunlukla, kolay teviller ile akıl ile nakil arasındaki 

çelişkileri gidermeyi başarsalar da, kimi zaman anlaşılması imkansız bazı uzak 

tevillerde bulunma zorunluluğuyla da karşılaşırlar. Bazen de hiçbir tevilde 

bulunmamayı tercih ederler. İşte bu gibi durumlarda kişi, aklî (makûlât) ve nakli 

ilimlerdeki eksikliğini itiraf etmelidir.168 
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 Bu zorlu yolun yolcularına Gazâlî,  akıllarından hiç çıkarmamalarını istediği 

şu üç tavsiyede bulunur: 169 

 1- Hiç kimse, her noktada akıl ve nakli cem etmeye kadir olacak kadar 

kendisinin ihata sahibi olduğuna kesinlikle hükmetmemelidir. Bazı konuların –

bırakın sıradan olanlarını- en büyük alimlere bile gizli kalabileceği asla akıldan uzak 

tutulmamalıdır. Ve bilinmelidir ki, hadislerin hepsinde peygamberimizin maksadını 

bilme iddiasında bulunmak, ilmin genişliğine değil azlığına işarettir.  

 2- Aklın delil olduğu asla inkar edilmemelidir. Aklın delil olduğu zorunlu 

olarak kabul edildikten sonra; Allah’a suret, cihet vb. şeylerin atfedilmesinin caiz 

olamayacağında da hiç tereddüt etmemek gerekir. Ahirette amellerin tartılacağı 

meselesinin de, akıl sayesinde te'vîl edilmesi gereken konulardan olduğu hemen 

anlaşılır.  
 3- Tevillerdeki ihtimaller sayısız olduğu ve birbiriyle çeliştiği taktirde 

ihtimallerden birini tayinden sakınmak gerekir. Çünkü zan ve tahmin ile Allah ve 

peygamberinin muradına hüküm vermek tehlikeli bir davranıştır. Bu gibi durumlarda 

Allah ve peygamberinin maksadı, ancak kendilerinin açıklamasıyla bilinebilir. Gazâlî 

bu konuda da yine ‘ahirette amellerin tartılması’ örneğini vermektedir. Ona göre akıl, 

‘amellerin tartılması’nın imkansızlığından hareketle, ‘amel’ ve ‘tartılma’ 

sözcüklerinin mecazi anlamda kullanıldığı hükmüne ulaşır. Ancak her hangi bir icma 

veya nakle dayanmadan böyle bir zan ve tahmin ile Allah’ın muradını belirlemeye 

kalkışmak yanlıştır.  
 O halde yapılması gereken nedir? Te'vîller neticede bir ictihat konusu 

olduklarına ve ictihatlar da –genelde- zanlara dayandığına göre, te'vîl edilecek ve 

edilmeyecek konular neler olmalıdır? 

 Bu noktada da Gazâlî genel bir çerçeve çizmekte gecikmez ve ‘akıllılık’ ın 

bir gereği olarak gördüğü şu prensiplere uyulmasını ister: 170 

 1- Eyleme yönelik hükümlerde, ibadet ve amel zaruretine dayanarak, zan ve 

tahmin ile hareket edilebilir.  

 2- Yalnız ilimle ilgili konularda zan ile hüküm vermek gereksiz bir cesarettir. 

Çünkü bu gibi ilmî konuların, eylemle ilişkili bir yönü bulunmadığından te'vîl 

edilmesi zorunlu değildir. 

 3- Ancak bu gibi tevili zorunlu olmayan ilmî konularla ilgili nasların zahiri 

(literal anlamları) akıl ile çelişirse, aklı yalanlamamış olmak ve onu göz ardı 

etmemek için, nasların zahirlerinin kastedilmemiş olduğu itiraf edilmelidir. Fakat 

ahiretteki sorumluluktan kurtulabilmek gayesiyle, bu naslardan kastedilen manayı 

belirlemek için asla zan ve tahminde bulunmaya yeltenilmemelidir.  

 Gazâlî’nin açıklamalarının bütününü göz önüne attığımızda bazı çelişki 

noktalarıyla karşılaştığımızı da söylemeliyiz. Daha önceki açıklamalarında, akılla 
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çelişen nasları te'vîl etmekten sakınanları ilmi cesareti olmamakla yani ilmi 

korkaklıkla suçlayan Gazâlî’nin aynı tavrı –yukarıda- kendisinin sergilediğini 

görüyoruz. Belki de onlardan tek farkı, nassın zahirinin akılla çeliştiğinin itiraf 

edilmesini gerekli görmesidir.  

 Diğer taraftan amelî konuların gerektiğinde te'vîl edilip, ilmî/nazarî konuların 

te'vîl edilmesine ve dolayısıyla söz konusu alanlarda zan ve tahminde bulunulmasına 

karşı çıkan Gazâlî’nin, -her ne kadar bu gibi mevzularda, serdettiği söz konusu 

ölçülere göre, susmayı tercih ettiğini belirtse de- hiç de amelî olmayan; “insanın 

damarlarından kanın akması gibi, şeytanın insanın damarlarında dolaştığı” gibi 

benzeri hadisleri te'vîl etmekten yani tahminlerde bulunmaktan da geri durmadığını 

görüyoruz.171 Böylece bu gibi konularda da susmanın mümkün olamayacağını Gazâlî 

fiilen itiraf etmiş olmaktadır.  

 Netice olarak Gazâlî’nin; aklî, naklî, şer’î delillere dayanarak, ifrat ve tefrite 

yani aşırılıklara düşmeden te'vîl yapılması gerektiğini savunan bir çizginin sahibi ve 

takipçisi olduğunu söyleyebiliriz.  

 Kur'ân’ı yorumlamaktaki gaye, Kur'ân’ın anlaşılmasını temin etmektir. 

Çünkü o, insanları dünya ve ahirette mutlu edecek esasları gösteren bir dinin 

kitabıdır. En önemli gaye bu olunca, bunun dışındaki konular ya bu gayeye tabidir 

yahut da onun elde edilmesi için bir vasıtadır. 172 

 Farz-ı kifaye olarak insanların üzerine bir vazife olan Kur'ân yorumu, 

yorumcunun; sözün sahibinin, bu sözden maksadının ne olduğunu anlamaya 

yöneldiği yorumlamadır. Bununla Kur'ân yorumcusu, ondaki itikadî, amelî ve ahlâkî 

hükümlerin hikmetini belirlemeye çalışır.173 İşte bu maksat ve hikmetlerin ortaya 

çıkarılmasında baş vurulacak en uygun yöntem ‘te'vîl’ dir.  

 

b) Fıkıh Usulünde Geliştirilen Yorum Teknikleri 
 

1. İllet Tekniği 
 

 İslam Hukukçuları, bize nasları anlama ve yorumlama yöntemlerinin bilgisini 

sunan usul-ü fıkıh ilminin; kökeni insanlık tarihi kadar eski, dini dayanağı ise Kur'ân 

ve hadislere kadar ulaşan, kıyas metoduna çoğunlukla bağlı olarak geliştirdiği ictihad 

eylemiyle, devamlı gelişen ve değişen toplumsal soru ve sorunlara cevap bulmaya 

çalışmışlardır.  

Hiçbir hukuk sisteminin, meydana gelebilecek bütün olayları önceden tahmin 

edip onları bir hükme bağlaması mümkün olmadığından, her dönem az veya çok bu 

içtihad faaliyetlerine tanıklık etmiştir. Çünkü dini naslar sınırlı ve sayılı miktarda 
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olduğu halde, olaylar ve olguların ise her dönemde katlanarak çoğalan yapısıyla 

sınırsız ve sonsuz olması bunu kaçınılmaz kılmıştır.174 Çünkü şer’i hükümlerin 

sonsuz nitelikte olan bütün bu fiilleri kapsayacak şekilde gelmiş olması mümkün 

değildir.175 

Cüveynî aynı zamanda, üzerinde icmanın gerçekleştiği olayların da sınırlı 

olduğunu, nakledilen az sayıda icma rivayetlerinin de kesin bilgi değil zan ifade 

ettiğini belirterek neticede elde mevcut olan hükümlerin mahdud olduğuna bu açıdan 

da işarette bulunmuştur.176 

İslam Hukukunun asli kaynakları naslardır ve bu kavram da genellikle Kur'ân  

ve Sünnet metinlerini birlikte ifade eder.177 Nasların bulunduğu durumlarda hiçbir 

şekilde re’y (ictihad) yoluna gidilemeyeceğinin üzerinde de İslam Hukukçuları 

hassasiyetle dururlar.178 

Hiçbir hukuk sisteminde meydana gelen hukukî bir olayın hükümsüz 

bırakılması düşünülemeyeceği179 aksine hangi yöntemle olursa olsun hukukî 

ihtilafların ve sorunların çözümlenmesinin hukukun varlığının bir gereği olduğu 

açıktır. Gerek sahabiler ve gerekse onlardan sonra gelen İslam alimleri de bu 

gerçekten hareketle hukuki problemleri çözüme kavuşturmaya çalışmışlardır.180 

Hatta Cüveynî’nin çarpıcı bir şekilde ifade ettiği gibi; alim sahabilerin 

haklarında fetva ve hüküm verdikleri olaylar, nasların sayısından had ve hesaba 

gelmeyecek kadar daha fazlaydı. Sahabiler, nas bulunmayan yeni meydana gelen 

olaylar hakkında susmayı tercih etmeyip bir asra yakın kıyasta bulunmuştur. 

Neticede verilen fetva ve hükümlere oranla, zahiren ve naslar yönüyle hüküm içeren 

haberler, uçsuz bucaksız denizin içinden bir damla mesabesinde kalmıştır.181 

Kısacası sahabe, tabiun ve sonraki nesillerde hakkında nas yok diye hiçbir 

olayın hükümsüz bırakılmadığı ve hatta mevcut çözümlere bakıldığında  bunların 

‘onda dokuzunun’ haklarında nas bulunmayan ‘re’y ve istinbat’ ürünü hükümler 

olduğu çok rahatlıkla görülecektir.182  
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Bilindiği gibi, İslam Hukuk doktrinlerinde genelde kabul gören anlayışa göre 

şer’î usul ve delillerden (Zahiri, Şii ve Hariciler dışında)  biri de; Kitap, Sünnet ve 

İcma’dan sonra Kıyas’tır.183 Hatta Şatibî’ye göre kıyasın meşruluğu üzerinde ittifak 

edilmiştir.184 Cüveynî’nin de işaret ettiği gibi bu metot Hz Peygamberin zamanı da 

dahil daha ilk dönemlerden bu güne yoğun şekilde kullanıla gelen bir metottur. Bu 

yöntem, İslam Hukuku’nda re’y ve ictihad denilen naslardan hüküm çıkarma 

ameliyesinin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Ferdî akıl yürütme ürünü olan ictihad, 

genelde ‘re’y’ olarak adlandırılırdı. Bu, zamanla gelişerek ve sistematik bir şekil 

alarak ‘kıyas’ (analogy) ismini almıştır.185 Tabiki ictihad kavramı, kıyastan daha 

genel bir kavramdır. Bazılarının sandığı gibi ictihad kıyastan ibaret değildir. Kıyas, 

ictihad yöntemlerinden sadece biridir.186 

Kıyas metodunun en merkezi ve can alıcı unsuru ise ‘illet’tir. İlletin tanımına 

geçmeden önce kıyasın tarifini yaparak konuya girmek gerekecektir.  

Kıyas: “Hakkında şer’i nas bulunan meselenin (asl)  taşıdığı manada (illette) 

müşterek oluşlarından dolayı, hükmü hakkında şer’i nas bulunmayan meseleyi (fer’) 

aslın hükmüne ilhak etmektir.”187 

 Tariften de anlaşılacağı üzere, bir kıyas işleminde dört ana unsur (rükün) 

bulunmaktadır. Birincisi, hakkında şer’i bir hükmün bulunduğu asl, ikincisi, bu asla 

ait ilgili hüküm, üçüncüsü, kendisiyle ilgili naslarda her hangi bir hüküm 

bulunmayan fer’, dördüncüsü de, asıl ve fer’ arasındaki –hükümde onları birbirine 

eşit kılan- ortak mana (illet) dır.188 

 Fazla detaya girmeden sıklıkla kullanılan bir örnekle kıyas mekanizmasının 

işleyişini şöyle izah edebiliriz: Şarap içmenin haramlığı “şarap….şeytanın pis 

işlerindendir. Ondan sakınınız”189 ayeti ile sabittir. Müctehid ayet üzerinde 

düşündüğünde, haramlığın ‘illet’inin ‘iskâr’ (sarhoş edicilik) özelliği olduğunu,  

usûl-u fıkıhta gösterilen ‘illetleri tespit yöntemleri’ (mesâliku’l-ille) yoluyla belirler. 

Daha sonra müctehid, yaptığı incelemeler sonucu benzer bir olay olan hurmanın 

kaynatılıp köpüklü hale gelen şırasında (nebîz) da aynı ‘iskâr’ özelliğinin olduğunu 

tespit eder. Bu benzer özellikten dolayı da şarabın ayetle sabit olan haramlık 
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hükmünü aynı şekilde nebîz’e de uygular. Bu olayda asıl ‘şarap’, fer’ ‘nebîz’, hüküm 

‘haram’, iki olayı bir birine bağlayan illet ise ‘iskâr’dır.  

Ayette de açıkça ifade edilen şarabın neden olduğu ‘kin ve düşmanlık’ ile 

‘Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoyması’ise haramlık hükmünün ‘hikmet ve 

maslahatı’dır. Hükmün bu her zaman açık ve net (zahir) olmayan, kişiden kişiye 

olaydan olaya değişkenlik gösterebilecek (munzabıt olmayan) hikmet ve 

maslahatlara bina edilemeyeceği, ancak ayette ifade edilen hikmet ve maslahatları da 

içinde barındıran yada barındırması muhtemel olan  sarhoşluk ‘vasfı’na (mazinne) –

ki buna illet deniliyor- dayandırılabileceği ifade edilmektedir.190 

 Özetle kıyas mekanizması fıkıh usulünde böyle işletilmektedir. Tabiki bir 

kıyas işleminin olmazsa olmazları kabul edilen yukarıda geçen unsurlarının her 

birisinin ayrı ayrı şartları söz konusudur. Doktrinde bu şartlar ayrıntılı bir şekilde 

sıralanmış ve üzerinde uzun tartışmalar gerçekleştirilmiştir.191 Fakat tezimizin genel 

çerçevesine girmeyen bu ayrıntılara yer veremeyeceğiz. 

 Ancak konumuzla yani ‘amaçsal yorumlama’ yaklaşımlarıyla ağırlıklı olarak 

ilgili olan, iki farklı olayın bir hüküm altında birleşmesinin gerekçesi ‘illet’ ve 

yapılan bu işlemin adı olan ‘ta’lil’ konusu üzerinde biraz daha durmamız 

gerekecektir.  

 İllet ile ilgili İslam Hukukçularının yaptıkları bir çok tarif söz konusudur.   

Ancak bu tarifler taraftarı oldukları kelamî görüşlere göre değişiktir. Bu nedenle de 

illeti tanımlamak için kullandıkları kavramlarda da  farklılıklar söz konusudur. Çünkü 

konu bir yönüyle de kelami bir konu olan ‘Allah’ın fiillerinin ta’lili’ meselesiyle de 

ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla bu alandaki değerlendirmelerin tesirinden 

kurtulamayan usulcülerin bir kısmı illet için ‘muarrif’ ve ‘dâî’ kavramını kullanırken 

kimisi de onun için ‘bâis’ veya ‘mûcib’ kelimelerini tercih etmiştir.192 Terminolojik 

tanımlamalardaki bu farklı yaklaşımlara paralel ve bunun bir neticesi olarak da illete 

on’u aşkın isim bile verilmiştir.193 Bu kullanılan terimleri –sebep ve hikmet terimleri 

hariç- iki temel eğilim içinde birleştirerek tasnif edebiliriz. Buna göre, fiillerin 

özünde iyilik ve kötülüğün varlığını (zâtî hüsün ve kubhu) kabul eden eğilim için 

merkezi kavram ‘müessir’ iken, bunu kabul etmeyen eğilim için ise ana kavram 

‘muarrif’tir.194  

                                                 
190 Gazâlî, Menhûl, s.349-350; Gazâlî, Mustasfa, II, 406,411-412; İbn Kudâme el-Makdisî, Ravzatü’n-

Nâzır ve Cünnetü’l-Münâzır, (Tah.A.Rahmân es-Saîd), (2.Baskı ), Câmiatü’l-İmâm Muhammed 
b.Suûd,  Riyad,1399, s.348 

191 Gazâlî, Mustasfâ, II, 435-507; Râzî, Mahsûl, II,414-433; Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.348-356 
192 Râzî, Mahsûl, II, 305-311; Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.352; Mustafa Şelebî, Ta’lîlu’l-Ahkâm Ardun 

ve Tahlîlu’t-Tarîkati li’t-Ta’lîl ve Tetavvurâtihâ fî Usûri’l-İctihâdi ve’t-Taklîd, Dâru’n-Nahdati’l-
Arabîyye, Beyrut, (t.y.), s.96-97 

193 Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.352; Abdülkâdir İbn Bedrân, el-Medhal ilâ Mezhebi’l-İmâm Ahmed b. 
Hanbel, (Tah. A.Muhsin et-Türkî),(2.Baskı), Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, 1401, s.312 (İllet’e 
verilen isimler: Sebep, emâre, dâî, müsted’î, bâis, hâmil, menât, delîl, muktezî, mûcib, müessir, 
muarrif, alâmet) 

194 İbrahim Kafi Dönmez, “İllet”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, İst., 2000, XXII, 118 
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Biz buradaki söz konusu kelamî tartışmaları hikmet tekniği bölümüne 

bırakacağız. Şatıbî’nin söylediği gibi; ilim ifade eden istikrâ (tümevarım) deliline 

dayanarak kesin olarak söyleyebiliriz ki, hükümlerin talili yani belli bir illete bağlı 

oluşu prensibi şeriatın bütün detay hükümleri için de geçerlidir. Kıyas ve içtihadın 

şer’î  bir delil olarak sübût ve kabulü işte bu noktadan hareketle olmaktadır. 

Hükümler muallel olmakla birlikte, bunun Allah üzerine vâcib mi yoksa caiz mi 

olduğu konusunu ise Allah'ın ilmine havale ediyoruz.195 

Kısacası hicri üçüncü yüzyıla kadar sözlük anlamlarında kullanılan,  Şafii ile 

birlikte fıkıh usulündeki terim anlamına yakın biçimde kullanılmaya başlayan ve 

onun ‘mana’ adına verdiği,196 teorisiyle ilgili açıklamalar için dördüncü yüzyıl ve 

sonrasına ait eserlere başvurmamız gereken ‘illet’ kavramı197 doktrindeki 

tanımlarından birine göre: “Mana bulunduğunda hükmün de var olduğu, hükme alem 

kılınan ve onu tarif eden şey” 198 demektir.  

Bu ve buna benzer bir çok tariften hareketle ‘illet’ kavramına yüklenen 

anlamları şöyle sıralayabiliriz:199 

1- Fayda veya zarar yönünden bir hükmün konulmasını uygun gösteren 

durum: Mesela zina fiilinin yasaklanmasının illeti ‘neseplerin karışması’nı netice 

vermesi, alış-verişin helal kılınmasının illeti, akit gerçekleşmediği taktirde insanların 

içine düşecekleri ‘meşakkat ve sıkıntı’dır. Burada izah edilen durumlar daha sonra 

usulcüler tarafından ‘hikmet’ olarak adlandırılmıştır. 
2- Hükmün konulmasında gözetilen maslahat ve uzaklaştırılmak istenen 

mefsedet: Mesela, zinanın, adam öldürmenin haramlığı ve bunları işleyenlere had ve 

kısas uygulanması; ‘nesep ve hayatların korunması’ menfaatine yöneliktir. Bu 

maddede ifade edilen hususlar daha sonraları kimilerince ‘maslahat’, ‘makasıdu’ş-
şeria’ veya ‘ille-i ğaiyye’ hatta ‘hikmet’ olarak isimlendirilmiştir. 

3- Hükmün konmasını gerekli kılan açık ve munzabıt (istikrarlı) vasıf : İcab 

ve kabul lafızları, zina ve adam öldürmek gibi. Bu tanımda sözü edilen ‘vasıf’ ise 

daha sonraları usulcülerin terminolojisinde artık ‘illet’ olarak anılmaya başlanmıştır.  
Bir İslam Hukuku terimi olarak, bu üç durum için de ‘illet’ kavramını 

kullanmak mümkündür. Mesela; mülkiyetin nakledilmesinin ve alış-verişteki 

karşılıklı faydalanmanın illetini, ondaki menfaat (hikmet) veya insanlardan zorluk, 

sıkıntı ve meşakkatin uzaklaştırılması (maslahat) veyahut da icab ve kabul (vasıf) 

diye nitelendirebiliriz. Ancak usulcüler ‘illet’ terimini sadece üçüncü anlam için 

                                                 
195 Şâtıbî, Muvâfakât, II, 7 
196 Şâfiî, Risale, s.40,81,133,335 vb. (Keşfü’l-Esrâr müellifi Abdülaziz Buharî de bu eserinde, selefin 

‘illet’ lafzını kullanmadığını onun yerine ‘mana’ terimini tercih ettiğini ve hatta bu kelimenin de bir 
hadisten mülhem olduğunu belirtmektedir. Şelebî, Ta’lîl, s.124 

197 Dönmez, “İllet”, XXII, 117 
198 Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.352 
199 İbn Bedrân, Nüzhetü’l-Hâtır el-Âtır, Mektebetü’l-Meârif, Riyad (t.y.),I,158-160; Şelebî, Ta’lîl, s.13 
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kullanmışlar, birinci ve ikinci anlamlar için ise genelde ‘hikmet’ kavramını tercih 

etmişlerdir.200 

Şatıbî ise, usulcülerin genelde kullandıkları bu terminolojiden farklı bir 

kavramlaştırmada bulunmuş, hükümlerde mevcut olan hikmet ve maslahatlar için 

‘illet’ kelimesini, yukarıda ifade edilen zahir vasıf için ise ‘sebep’ terimini tercih 

etmiştir. Buna göre, diğer usulcülerin illet dedikleri yolculuk haline (sefer) o sebep 

demektedir. Hikmet ve maslahat dedikleri meşakkat ve bunun giderilmesi durumuna 

da ‘illet’ adını vermektedir. O mazınneyi değil, bizzat illeti maslahat ya da 

mefsedetin kendisi kabul etmektedir. Hatta bu illet açık ve munzabıt (istikrarlı) 

olabileceği gibi, kapalı ve gayr-ı munzabıt da olabilir. Mesela, “Kadı öfkeli iken 

hükmetmez” hadisinde, öfke hali sebep, delilleri yeterince ortaya çıkarıp, bunları 

değerlendirmeye aklın uygun olmaması ise illettir. Neticede Şatıbî bu konudaki 

terminolojisinin genelde kabul görenden değişik olduğunun farkında olarak ıstılahlar 

üzerinde tartışmanın gereksiz olduğunu ifade etmektedir. 201 

 Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere, ilk dönem İslam alimleri illeti; hükmün 

amacı, gerçekleştirmek veya korumak istediği menfaat veya hükümle hükmün 

kendisine bağlandığı vasıf arasındaki ‘uygunluk bağı’ (münâsebet) şeklinde 

tanımlıyorlardı. Ancak zamanla bu anlamlar ‘gâî illet’ veya ‘hikmet’ kavramıyla 

ifade edilir hale gelmiştir. İlletin ise açık, objektif ve kişiden kişiye, durumdan 

duruma değişkenlik göstermeyecek bir ‘vasıf’ olması gerektiği savunulmuştur.202  

Bu kayıtların konulmasındaki en büyük etkenler ise; hem mezhep çözümlerinin 

savunulup korunmak istenmesi hem de böylece hukuk emniyeti, nizam ve istikrarın 

sağlanma hedefinin gözetilmiş olmasıdır.203 

 Mesela; yolcunun farz namazları kısaltması ve ramazan orucunu 

erteleyebilmesi hükmünün amacı ve temin etmek istediği fayda, insanların sıkıntısını 

azaltmak, zorluğu kaldırmak  ve kolaylık sağlamaktır. Bu hüküm üzerinde düşünen 

herkes namaz ve oruçla ilgili hafifletme hükümleriyle, bu hükmün kendisine 

bağlandığı ‘vasıf’ olan ‘sefer hali’ arasında bir uygunluğun (münsabet) bulunduğunu 

rahatlıkla görür. Çünkü yolculuk bir çok zorluk ve sıkıntıyı içinde barındırır. Ancak 

usul alimleri, hukuk emniyetini ve istikrarı sağlamak gayesiyle ‘hafifletme ve 

kolaylık sağlama’ manalarını daha çok ‘hikmet’ olarak nitelemiş, bu anlamları da 

genellikle ihtiva etmesinin yanı sıra ‘açık ve istikrarlı’ bir ‘vasıf’ olan sefer halini ise 

‘illet’ olarak ifade etmiştir. Buna göre; dinin belirlediği ölçülere göre seferi sayılan 

kişi, hükmün amacına yönelik bir araştırmaya gerek kalmaksızın namaz ve oruç ile 

ilgili hafifletme hükümlerinin kapsamına girecektir. Dolayısıyla doğrudan hükmün 

                                                 
200 Şelebî, Ta’lîl, s.13 
201 Şatıbî, Muvafakât, I, 265 
202 Muhammed el-Âmidî, el-İhkâm fî Usûli’l-Ahkâm, (Tah.S.el-Cemîlî), Dâru’l-Kutubi’l-Arabi, 

Beyrut, 1404, III, 225 
203 Dönmez, “İllet”, XXII, 117 
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amacı (hikmet) ve uygunluk bağına (münasebet) dayanılarak hüküm 

verilemeyecektir. 

 İslam Hukukunda kıyasın bağlayıcı bir delil özelliği taşıması nedeniyle fıkıh 

usulü alimleri bu metodu kesin hatlarıyla belirlemeye çalışmışlar ve kıyasın 

omurgasını oluşturan illet konusunda da çok sıkı kurallar koymuşlardır. Hatta 

Şevkânî bunların sayısını yirmi dörde kadar çıkarmıştır.204 İlgili konular, hukuk 

felsefesi ve metodolojisi açısından çok zengin ve önemli tahliller içermektedir. 

 Ancak illet bahsi zamanla usul ilminin en karmaşık konularından biri haline 

gelmiştir. Özellikle sözünü ettiğimiz illetin şartları ve illete itiraz etrafında yapılan 

çok yoğun tartışmalar verimlilikten uzak oldukça teorik bir temelde cereyan 

etmiştir.205  

 Özellikle illet arama konuları başta olmak üzere, kurallar o kadar dallanıp 

budak salmışlardır ki, usul ilmi, ahkamın mantığından uzaklaşarak başlı başına bir 

mantık haline dönüşmüştür. Neticede bu kurallardan bir çoğu, kendilerini 

açıklayacak fıkhî hükümlere bakılmaksızın anlaşılması mümkün olmayan semboller 

haline gelmişlerdir.206 

 Böyle bir ortamın doğmasına sebep olan etkenlerin başında; konunun Kelamî 

değerlendirmeler çerçevesinde ele alınması ve mevzunun hukuk usulü meselesi 

olmaktan çıkıp adeta akaid konusu haline gelmesi yatmaktadır.207 Ayrıca illet konusu 

üzerindeki tartışmaların çoğu, ictihad kurumunun aktif olmadığı bir dönemde 

cereyan etmiştir. Dolayısıyla bu inceleme ve değerlendirmelere, mezhep 

çözümlemelerini gerekçelendirme kaygısı ve cedel ruhu damgasını vurmuştur. Diğer 

taraftan tartışılan konunun başlangıçta çerçevesinin net olarak belirlenememesi ve 

münakaşaların kavramsal düzeyden ziyade lafzi alanda gerçekleşmesi de verimliliği 

düşüren etkenlerden biri olmuştur. Başlangıçtan itibaren bütün usul çevrelerinde 

terimlerin aynı muhtevada kullanılmamış olmasının yanı sıra, başka farklı kıyas 

türlerinin ve şart ve mani gibi kavramların devreye sokulmasının da bu ikinci sebepte 

etkili olduğu görülmektedir.208 

Ayrıca, illetin şartları konusu ile illeti belirleme yolları –ki bunlar da on’u 

aşkındır- konusunun birbirinin içine girmesi ve bu nedenle yaşanan tekrarlar da illet 

konusunu karmaşık ve içinden çıkılmaz hale getiren etkenlerden biri olmuştur.209 

Şurası muhakkak ki, ictihad faaliyetinin önemli unsurlarından biri olan 

nassların illetlerini belirleme işi yani ‘ta’lîl’ ameliyesi müctehidlerin gündeminden 

                                                 
204 Gazâlî, Mustasfâ, II,463-507; Âmidî, İhkâm, IV, 96 vd.; Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.352-355 
205 Bkz. a.e. 
206 Hasan Hanefî, İslâmî İlimlere Giriş, (Çev.M.Tan), İnsan Yay., İst.,1994, s.180 
207 Şelebî, Ta’lîl, s.96 
208 Dönmez, “İllet”, XXII, 119 
209 Râzî, Mahsûl, II, 311-413; Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.352-376 [İlleti tespit etme yolları 

(mesâliku’l-ille) da ihtilaflı konulardandır. Razi bu yöntemlerden on tanesini şöyle sıralar: Nas, îmâ, 
icmâ, te’sîr, münasebet, deverân, sebr ve taksîm, şebeh, tard ve tenkîhu’l-menât. Şevkâni buna bir 
de, tahkîku’l-menât’ı ekler; s.375-376 ] 
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hiç çıkmamış gerek ictihad gerekse taklit asırlarından bugüne değin hep süre 

gelmiştir. Ancak ictihat ehliyetine ve yeteneğine sahip alimler bu araştırmayı ‘amelî’ 

(pratik) olarak gerçekleştirirken, taklit ehli bilginler ise bunu ‘nazarî’ (teorik) planda 

hayata geçirmeye çalışmışlardır. Müctehidler, hükümleri kaynaklarından çıkarıp 

(istinbât) her hangi bir kural ve kaide koymaksızın bunların şer’î olan illetlerini 

açıklamışlar, her bir olayı kendi çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutarak, bu olayla 

ilgili kendisine irca edilebilecek bir asıl bulunsun yada bulunmasın münasib olan 

hükmü çıkarmışlardır. Mukallit bilginlerin ta’lil ameliyesi ise yukarıda da işaret 

etmeye çalıştığımız gibi, çok sıkı kurallar içerisinde cereyan etmiş, illeti tespit 

metotları (mesâliku’l-ille) belirlenip ortaya çıkarılan illetler için de şartlar öne 

sürülmüştür.210  

Sonuç itibariyle, buraya kadar mekanizmasının işleyişinden ve onun en hayati 

öğesi olan ‘illet’ rüknünden genel olarak bahsetmeye çalıştığımız kıyas; günlük 

hayatımızda dahi kullandığımız, onsuz bir an bile geçirmediğimiz, insan zihninin 

kendisi ile işlediği en temel ilkedir. Bu nedenle söz konusu anlamıyla kıyası 

reddetmek, beş duyu verilerini yani insanın adeta kendisini reddetmesi demektir.  

 Diğer taraftan kıyas, insanın Kur'ân’a uymasının da olmazsa olmaz ön 

şartıdır. İnsan fert olarak hayatını, önceki bildikleri ile sonradan karşı karşıya kaldığı 

şeyler arasındaki benzerlikleri fark ederek ve farklılıkları da bu benzerlikler üzerinde 

belirleyerek sürdürür. Aynı şekilde İslam Toplumu da varlığını, ayrıntısına fıkıh 

usulü eserlerinde yer verilen kıyas metodunu kullanarak sürdürebilmiştir.211 

 Kanun koyucu olan Yaratıcı ve Hz Peygamber, kanunları vazederken umumi 

kural ve prensipler ortaya koymuştur. Her hükmü de yukarıda da genel çerçevesini 

çizmeye çalıştığımız üzere (özellikle ibadetler hariç) bir illete bağlamıştır. 
Dolayısıyla insanlara düşen, kanunları anlamaya çalışırken sırf onların zahirlerini 

değil aynı zamanda her hükmün bağlı olduğu bu illet ve amaçları da dikkate 

almaktır.212 

 Aslında kıyas daha önce de belirttiğimiz üzere, nasları yorumlama ve 

anlamanın da yegane yolu değildir. Zaten kıyas yöntemiyle vardığımız sonuçlar da 

bizi mutlak değil zanni (varsayımsal) bilgiye ulaştırır. 213 

 Bu nedenle, kıyas işlemiyle yapılan şey yeni bir hüküm ortaya koymak değil 

tam tersine özel bir nassın hükmünü mana bakımından genelleştirmekten, 214 nassın 

keşfedilen amacının uygulama alanını genişletip, tamamlayan bir tefsirden 

                                                 
210 Şelebî, Ta’lîl, s.12 
211 Tahsin Görgün, İlahi Sözün Gücü-Varlık ve Bilgi Kaynağı Olarak Kur'ân, Gelenek Yay., İst., 2003, 

s.132 
212 Ali Himmet Berki, Hukuk Mantığı ve Tefsir (Kanun ve Mukavelelerin Tanzim ve Tefsirine Ait 

Kaide ve Asıllar), Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O., Ank.,1948,s.111 
213 Gazâlî, Mustasfa, II, 282; Ali es-Subkî,el-İbhâc fî Şerhi’l-Minhâc ala Minhâci’l-Vusûl ilâ Ilmi’l-

Usûl li’l-Beydâvî, (Tah. Heyet), Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1404, IV, 4 
214 Şatıbî, Muvâfakât, III, 51 
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ibarettir.215 Kısacası zihnin, bilinenden açık şekilde bilinmeyene doğru hareket 

etmesidir. 

Gerçekte de eğer cüzî hakkındaki delillerin, küllî olarak ele alınıp 

genelleştirilmesine şeriatta izin verilmemiş olsaydı, o zaman   kıyastan da söz 

edilmesi mümkün olamazdı.216 

Kıyas metodu nasların yorumlanmasında ve anlaşılmasında bu kadar 

önemli bir konuma sahip olmasına rağmen onun bir takım kısıtlara sahip olduğunu 

ileri sürenler de olmuştur.  

“Çünkü, aslın illetinin fer’de de bulunmasını şart koşmak, kıyasın 

genişletici bir yorum metodu olmasına rağmen, bir anlamda aslın hükmünü belirli 

bir takım illetlerle sınırlandırmak ya da her hangi bir vakıayı nassın kapsamına 

alabilmek için onun için bir takım şartlar ileri sürmek manasına gelir. Dolayısıyla, 

hükümlerin illetleri için çeşitli şartların koşulması, nassların uygulama alanını 

genişletmesi yanında, illet açısından bazı sınırlamalar getirir.”217 

Musa Carullah, kıyas metodunun ihtilaflara kaynaklık etmekten ve onları 

çoğaltmaktan başka bir fonksiyonu olmadığını, bu delil sayesinde ne yazık ki, 

İslam Şeriati’nin daha fazla esneklik ve genişlik kazanma imkanı bulunmadığını 

iddia eder. Kıyas ihtilaf kaynağıdır çünkü; kıyasın delil oluşuyla ilgili bakış açıları, 

yine onunla ilgili ileri sürülen şartlar, yeni olaylara aktarılacak olan mevcut 

hükmün illetini tespit için tutulan yollar hep mezheplere göre farklılıklar arz eder. 

Hatta bu illetleri hem belirlemek ve hem de belirlense bile bu vasfın illetliğine delil 

bulabilmek oldukça zordur.218  

Fazlur Rahman’a göre ise kıyas metodu hukukçuların elinde oldukça dar 

bir şekilde formüle edilmiştir. Doktrinde mevcut şekliyle kullanılan kıyas her ne 

kadar sınırlı ölçüde yapılan  yorumlarda amaca kafi gelse de, genelleştirici bir güç 

olmaktan ziyade kısıtlayıcı bir güç olarak kullanılmıştır. Ona göre; alimler kıyası 

kullanırken, nasların ruhuna ağırlık vermek yerine lafızlarına sıkı sıkıya bağlı 

kalmayı tercih etmişlerdir. Bu da Kur'ân ve hadis metinlerinin gerçek amaçlarının 

ağırlık kazanmasına imkan sağlayamamıştır.219 Teknik bir usul olan kıyas, 

hukukçuların elinde kendilerini ve toplumu Kur'ân’ın metnine sıkı sıkıya bağlama 

aracı haline gelmiş ve böylece İslam Hukuku ve Kelamın muhtevası, lafza bağlı 

kalmanın ağırlığı altında ezilip gitmiştir.220  

                                                 
215 Berki, Hukuk Mantığı, s.111 
216 Şatıbî, Muvâfakât, III, 51 
217 Ferhat Koca, “Kur'ân’ı Kerim’deki Fıkhi Hükümlerin Evrensellik ve Tarihselliğini Tespit 

Konusunda Bir Deneme”, İslam Düşüncesinde Yeni Arayışlar-I, Rağbet Yay., İst., 1998, s.87 
218 Şatîbî, Muvâfakât, III, 89; Musa Carullah, El-Muvâfakât Neşrine Ait Bir-İki Söz, (Eserin Kazan 
baskısına yazdığı önsöz. Muvâfakât’ın Mehmet Erdoğan tarafından yapılan tercümesinin giriş 
bölümünden naklen.) (Carullah’ın bu değerlendirmelerinin, Muvâfakât’ta –atıfta bulunduğumuz 
yerde- bir mu’terizin dilinden, çok şaşılacak tarzda bir benzerlikle dile getirilmiş olması oldukça 
ilginçtir.) 
219 Fazlur Rahman, İslâm, (Çev.M.Dağ, M.Aydın), Selçuk Yay., İst.,1981, s.250 
220 Fazlur Rahman, İslâm, s.48 
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Câbirî’nin de deyişiyle, kıyas metodu illetlerin belirlenmesine dayalı bir 

metottur. İlletler ise nihayetinde gerçekte ‘dilsel ictihatlara’ bağlı olarak tespit 

edilir ve dini hükümler bu illetlere dayandırılır. 221 Dolayısıyla o, illet tekniğinin 

lafzî bir yorumlama yöntemi olduğuna işaret etmektedir. 

Fazlur Rahman kıyasın İslam toplumlarında daha liberal bir düşüncenin 

oluşturulmasına aracılık edebilecek özelliklere sahipken bunun 

gerçekleştirilemediğini belirterek şunları söyler:  

“ Aslında kıyas ilkesi, daha geniş ve derin uygulanma güç ve imkanlarına 

sahip olmasına ve dolayısıyla liberal bir düşüncenin aracı olabilme niteliğini 

taşımasına rağmen, onun gerçek uygulama alanı maalesef çok sınırlı olmuştur.”222 

Gerçekte Fazlur Rahman’a göre kıyas yetersiz bir metottur. Çünkü, 

muhkem bir nastan birden fazla hüküm çıkarmaya yarayan, benzetmeyle akıl 

yürüterek uygulanan kıyas metodunun bütünlük arzeden fıkhi sonuçlar ortaya 

koyması mümkün değildir. Zira bir fakih, Kur’ân ve Sünnetin belli bir nassını 

kıyasa esas alırken, diğer bir fakih tamamen değişik bir ayet ve hadisi aynı 

meselede kıyas için asas alabilmektedir. Dolayısıyla asıl yapılması gereken bu tür 

yetersiz metodlarla uğraşmak yerine, Kur’ân’ın değer ve ilkelerini sistemli bir 

şekilde çıkarmaya çalışmaktır. Şayet bu gerçekleştirilebilirse görüş ayrılıkları da 

asgariye indirilebilir ve hatta daha da önemlisi bu ayrılıklar, daha mantıklı ve 

savunulabilir bir düzeyde oluşabilir. Kısacası çok faydalı olabilecek kıyas ilkesi 

bile ne yazık ki etkili ve yararlı olamamıştır. Çünkü İslam’ın iki temel kaynağı, 

bütünlükleri içerisinde ele alınıp sistemli bir dünya görüşü oluşturulduktan sonra, 

bunlardan kanunlar ve ahlaki ilkeler çıkarmak yerine; bu kaynaklar parça parça ve 

dağınık bir şekilde inceledikten sonra kıyas yöntemi uygulanmıştır. 223 

Netice itibariyle, İslam Hukukundaki kanun boşluklarının doldurulması için 

yapılan ictihadlarda en sık kullanılan metotlardan biri olan kıyasta, karşılaşılan 

olay ile hükmü bu olaya geçirilecek (ta’diye) nass arasında kurulacak bağ (illet) 

için çok sıkı şartlar getirildiği taktirde, kıyas imkanı belli örneklere inhisar etmiş 
olacaktır. Nitekim fıkıh usulü kaynaklarında da gördüğümüz üzere, usulcülerin 

‘illet’ konusunda gittikçe sertleşen tutumları, kıyası çok nazari bir konu haline 

getirmiştir.224
 

Aslında nassın anlamının genişletilmesi için kıyasa başvurulsa bile bunun 

geleneksel kıyastan farklı olması gerekir. Çünkü geleneksel kıyas skolastik 

mantığın etkisiyle dar kalıplara hapsedilmiş bir yöntemdir. Bu tür sınırlı bir kıyas, 

nasların yoğun olduğu meselelerde hukuki boşlukları doldurabilmek için faydalı 
                                                 
221 Câbirî, Arap-İslam Kültürü, s.217 
222 Fazlur Rahman, İslâm, s.250 
223 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, (Çev. A.Açıkgenç, M.H.Kırbaşoğlu), Fecr Yay., Ankara 1990, 

s.103,211 
224 İ.Kafi Dönmez, “İslam Hukukunda Müctehidin Nasslar Karşısındaki Durumu ile Modern 
Hukuklarda Hakimin Kanun Karşısındaki Durumu Arasında Bir Mukayese”, M.Ü.İ.F. Dergisi.,İst., 
1986, S.4, s.43 
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olabilir. Fakat nasların daha az olduğu kamu hukuku alanında daha serbest, fıtrî bir 

kıyasın kullanılması gereklidir.225 

Hanefî’nin de deyişiyle, sûrî mantık ve çeşitli şekilleriyle kıyas, asrımızın 

ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzaktır. O yüzden bizim muhtaç olduğumuz şey 

vâkıanın mantığıdır. Yani Hanefî’ye göre biz tecrübî, ictimaî ve tarihî mantığa, 

kısacası yaşadığımız asrı anlayabilmek ve sorunlarımızı çözebilmek için ‘maddî 

mantık’a muhtacız. Bu nedenle her halükarda yapmamız gereken şey; lafızların 

mantığını, kıyas şekilleri mantığını, cedel ve safsata mantığını, hitabet ve şiir 
mantığını aşmaktır.226 

İşte bu noktada, daha önce de işaret ettiğimiz, karşı karşıya gelinen yeni 

olaylara mutlaka çözüm bulunması gerektiği prensibi, usulcüleri yeni bir takım 

metotların arayışına götürmüştür. Öyle ki, bu metotlarda karşılaşılan olayla naslar 

arasında, kıyastaki kadar sıkı olmayan yeni bağlar kabul edilmiştir. Nitekim, örf ve 

adet, sedd-i zerayi, istihsan  gibi tali kaynak ve prensipler ve bunların hepsini içine 

alabilecek bir kavram olan mesâlih düşüncesi bu ihtiyaç ve arayışların ürünü 

olmuştur. 227 

 

2. Hikmet Tekniği (Amaçsal Yorum) 
 

Hikmet ile illet kavramları, aslında birbiri içinde mutalaa edilen, mütedahil 

konulardandır. Bu konuları kesin çizgilerle bir birinden ayırmak mümkün değildir.  

Hikmet terimi usul alimlerince şu iki manada kullanılmaktadır:228 

1- Hükmün konulmasının illeti olan zahir vasıftır. Mesela, namazların kasrı 

hükmü için münasib (uygun) vasıf yolculuktaki zorluktur. Zina olayında da had 

cezasını gerektiren münasib vasıf ise neseblerin karışması durumudur.229 

2- Hükmün konulmasını gerektiren bir faydanın sağlanması veya bir zararın 

önlenmesidir. (celb-i maslahat ve def’i mefsedet) Namazların kasrı olayında bu 

vesileyle zorluk ve sıkıntının giderilmesi ile zina suçuna uygulanan cezalar yoluyla 

neseblerin karışması mefsedetinin giderilmesi veya neseblerin koruma altına 

alınması maslahatının temini gayelerini buna örnek olarak verebiliriz. 230 

Bu tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere, illet ile hikmet neredeyse aynı 

anlamlarda kullanılmaktadır. Yani bu iki kavram neredeyse birbirleri ile tarif 

edilmeye çalışılmaktadır. Ancak buna rağmen bu iki terim arasında önemli farklar 

bulunmaktadır. Çünkü bir hükmün hikmetinden kastedilen mana, o hükümden 

                                                 
225 Hasen Turabî, et-Tecdîd Usûli’l-Fıkhi’l-İslâmî, (y.y.),Hartum,1980, s.22-25 
226 Hasan Hanefî, İslâmî Araştırmalar, (Çev.İ.Aydın,A.Durusoy), İnsan Yay., İst.,1994, s.43 
227 Dönmez, “İllet”, s.43 
228 Şelebî, Ta’lîl, s.136 
229 Subkî, İbhâc, III, 35,141 
230 İbn Kudâme, Ravza, s.313; İbn Emîr el-Hâc, Kitâbu’t-Takrîr ve’t-Tahbîr fî İlmi’l-Usûli’l-Câmi’ 

Beyne Istılahi’l-Hanefiyye ve’ş-Şâfiiyye, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1996, III, 188 
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güdülen gaye, yani Şariin o hükmü koymakla gerçekleştirmeyi istediği maslahat veya 

savulmasını istediği mefsedettir. Hükmün illeti ise, sözü edilen hükmün kendisi 

üzerine bina edildiği, hükmün varlığı kendi varlığına, yokluğu da kendi yokluğuna 

bağlandığı açık (zahir) ve istikrarlı (mundabıt) bir vasıftır. 

O halde hikmetin birinci anlamı olarak yukarıda sunulan tarif aslında illetin 

tarifidir. Bu nedenle ikinci tarif hikmetin asıl tanımı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Vasıfla hüküm arasındaki uygunluğu (münasebet) tespit çabası, gerçekte 

hükmün konuluş gayesini yani hikmeti tespit çabasıdır. Nitekim usulcülerin 

çoğunluğuna göre hükmün gerçek illeti hikmet denilen gizli durumdur. Zahir vasıf 

ise bu gerçek illetin –hikmet- kendisi değil mazınnesi yani hikmeti de içinde 

barındırdığı varsayılan bir belirtisinden ibarettir.231 

Usulcülerin yaptıkları tanımlamalar da illette aranan temel özelliğin 

münasebet olduğunu bize göstermektedir. Buna göre münasebet: 

Debûsî’nin (v/h.430) anladığı manada: “Akıl ölçeğine vurulduğunda, aklın 

kendisini yadırgamaksızın kabul ettiği şeydir.”232 

Râzî’ye göre ise: “İnsanın faydasına olan şeyi temin etmesini, zararına 

olanıysa uzaklaştırmasını netice veren durumdur.”233 

Daha kapsamlı bir tanımlamayla da münasib: “Hüküm ile vasıf (illet)  

arasında, hükmün konulması yönünden, insanlar için bir menfaati sağlayan veya 

onlardan bir zararı gideren -Şari’in maksatlarına (hukukun konmasındaki temel 

gayenin korunmasına) yönelik-  bir mülayemet bulunmasıdır.”  Bu tanımda Şariin 

maksatlarına uygunluk kaydının özellikle Gazâlî’ye ait olduğunu belirtmeliyiz.234 

Mesela, şarabın haram kılınmasındaki illet onun sarhoş edici olmasıdır. Bu 

hüküm ile illet arasında münasebet (uygunluk) ise, şarabın teklifin dayanağı olan aklı 

giderici özelliğe sahip olmasıdır.235 İşte bu uygun mana (münasib) şarabın 

yasaklanışındaki hikmettir. Çünkü aklın gitmesi insan için bir mefsedet olduğundan 

yasaklık hükmü bu zararı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.  

Aynı şekilde, yolculukta namazların kısaltılmasının illeti ‘sefer hali’ dir. 

Namazların kasrı hükmü ile sefer vasfı (illeti) arasındaki münasib durum ise 

‘meşakkattir’. Din getirmiş olduğu bu hükümle insanlardan zorluk ve sıkıntı 

mefsedetini kaldırmayı amaçlamıştır. 
Örneklerden de anlaşılacağı üzere tekrarlarsak münasebet; genel olarak 

illetlerin menfaati sağlama ve mefsedeti giderme özelliği taşımasıdır. 

                                                 
231 Gazâlî, Mustasfâ, II, 406-407 
232 Âmidî, İhkâm, III, 294 
233 Râzî, Mahsûl, II, 319 
234 Gazâlî, Mustasfâ, II, 386; I,636,652; Râzî, Mahsûl, II, 319-320; Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.365-366 

(Münâsib aynı zamanda, ihâle, maslahat, istidlâl ve makasıda riayet şeklinde de tabir edilir. a.g.e., 
s.365 

235 Gazâlî, Mustasfâ, II, 386 
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Gerçekte, yukarıda sözü edilen hikmetleri de taşıdığı muhayyel görüldüğü 

için illet olan sefer hali ve iskar’a itibar edilmiştir. İlletler hükümlerde yer alan 

hikmet / maslahatların kendisinde gerçekleştiği varsayılan (mazınne) emareleridirler. 

İşte bu özelliğinden dolayı olsa gerek ki Dehlevî, ‘münasebet’ yerine onun 

içerdiği anlam olan ‘maslahat’ kavramını kullanmakta, ‘illet’ terimi yerine de 

‘mazınne’ tabirini tercih etmektedir.236 

Diğer taraftan münasib farklı açılardan bir sınıflandırmanın da konusu 

olmuştur. Hatta bunlardan birisi bizi zarûrî, hâcî ve tahsînî maslahatlar konusuna 

kadar götürür. İşte bu noktada da münaset konusunun ana umdesi olan maslahatlar 

ayrımını girilmiş olur.237 Bu da bize illet, hikmet ve maslahat konularının nasıl iç içe 

mevzular olduklarını gösteren diğer bir örnektir. 

Ancak biz taksimatlardan sadece Şari’in itibar edip etmemesi açısından 

yapılan bir sınıflandırmaya özetle değinerek tezimizin sınırlarını aşmamak istiyoruz.   

Buna göre münasebet; münâsibu’l-muteber, münâsibu’l-mülga ve 

münâsibu’l-mürsel kısımlarına ayrılmaktadır. 

Münâsibu’l- Muteber: Şari’ tarafından muteber sayılan ve muteberliği 

hakkında şer’i bir delil bulunan münasib vasıf demektir. Küçüğün malları hakkında 

şeriatin ‘küçüklük’ nedeniyle kabul ettiği velayet hükmünün, onların 

evlendirilmesinde de geçerli bir vasıf olması gibi. Bazı alimler buna münâsibu’l-

müessir adını da vermektedir ve münasib vasıfların en üstün olanıdır. 

Münâsibu’l-Mülga: Şari’ tarafından geçersiz sayılan münasib vasıftır. Ölen 

kişinin kız ve erkek çocuklarına, aralarındaki ‘hısımlığı’ mirastan eşit pay almaya 

münasib vasıf sanarak hüküm verilmeye kalkışılması. Bu olayda hısımlığın verilen 

hüküm için münasib vasıf olması şeriat tarafından geçersiz kılınmıştır. Çünkü, erkek 

çocuklara, kız çocuklarınkinden iki kat daha fazla mirastan pay verilmesi daha 

önceden Şari tarafından hükme bağlanmıştır. 
Münâsibu’l-Mürsel : Muteber veya geçersiz olduğuna dair Şer’î bir delil 

bulunmayan vasıftır. Bu aynı zamanda Mesalih-i Mürsele olarak da isimlendirilen ve 

Malikilerce kullanılan bir delildir. Alimler arasında bu vasfın muteber sayılıp 

sayılmayacağı konusunda ihtilaf söz konusudur.238  Mürsel maslahatlar konusu daha 

sonra müstakil bir başlık altında ayrıca incelenecektir. 

Diğer taraftan Münâsibu’l muteber de naslara uygunluk dereceleri 

bakımından kendi arasında bir taksime tabi tutulmuştur. Derecesi bakımından daha 

aşağı münasebet (uygunluk) durumlarıyla ilgili usul eserlerinde oldukça karmaşık bir 

terminolojiyle karşılaşılmaktadır. Çünkü her müellif uygunluk durumlarını kendisine 
                                                 
236 Dehlevî, Hüccetullah, I, 375 (Miktarı, sınırı belirli hükümlerde, ‘maslahatlar’ için bilinen ve 
munzabıt olan mahaller (mazınne) ve emareler konulmuş, hüküm bunlar üzerine bina edilmiş, 
insanların yükümlülüğü bizzat mazınnelerin kendisine yönelik olmuş, hükümler de bizzat bu 
emarelerin kendisine bağlanmıştır.) 
237 Râzî, Mahsûl, II, 320-323 
238 Gazâlî, Mustasfâ, II,386-399; Râzî, Mahsûl, II, 323-327; Âmidî, İhkâm, III, 285 vd.; Subkî, İbhâc, 

III, 60 vd.; Şâtıbî, Muvafakât, III,15 vd.; Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.368-371 
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göre tasnif ve isimlendirmeye tabi tutmuş, kimisinin ana başlık kabul ettiğini diğeri 

başka bir değerlendirmede alt kademede ele almıştır. Tıpkı bunun gibi, mesela, 

Münâsibu’l-garîb terimiyle ne kastedildiği hususunda da bir fikir birliği 

sağlanamamıştır.239 Görüldüğü gibi illet konusunda yaşanan girift ve karmaşık 

durum aynı şekilde bu konuya da yansımıştır. 
Ancak şurası muhakkak ki, münasib durumu tespit metodu, öncelikle hükmün 

özüne inilip akla dolayısıyla insanların maslahatlarına uygunluk tespiti yapılmasını, 

daha sonra da bu makul vasıf ve bağın naslardaki düzenlemelerle de uygunluk 

taşıdığının belirlenmesini ifade eden bir metottur. Bu yönüyle yöntem, gâî yorum ve 

gaye eksenli kanun boşluklarını doldurma ictihadının vazgeçilmez bir aracı 

konumundadır.240 

a) Teolojik Yönü :  

 

Allah’ın fiillerinin ta’lil edilip edilemeyeceği konusu hikmetle yorumlama 

yönteminin ana temalarından biri olmuştur. Temelde ‘el-aslah’ (en iyi) ve oradan da 

da hüsün-kubuh meselesine kadar dayanan konu, kelamî mezheplerce ve buna paralel 

olarak tabiatıyla fıkıhta usulcüler tarafından yoğun şekilde tartışılmıştır. Ancak bu 

çetin tartışmaların oluşturduğu toz-duman içinde kimin ne söylediği, hangi grubun ne 

iddia ettiği belki de anlaşılamamış, aslında herkes neticede ‘Allah’ı bütün 

noksanlardan tenzih ve mutlak kemalini ispat’ hakikatine işaret ederken, bir kavram 

kargaşasının içine düşülmüştür.241 

Allah’ın fiillerinin ve dolayısıyla hükümlerinin ta’lili yani bir hikmet ve 

gayeyi içerip içermediği konusunda (bir kısım müfrit filozoflar dışında) üç farklı 

görüş bulunmaktadır: 

1-Eş’âriyye :  
Allah’ın fiillerinin ta’lili, O’nun gayrı ile kemâl istemesini ( ��j�7ل ب�����fا ) 

gerektirdiğinden muhaldir. Çünkü kendisiyle ta’lil yapılan ‘garaz’ (gözetilen amaç ve 

maslahatlar) ya Allah’a ya da başkalarına / mahlukatına racidir. Bu maslahatların 

Allah için olması ittifakla imkansızdır. O halde geriye ikinci şık, yani bu 

maslahatların başkaları (gayr) için olması kalmaktadır. Bu ise Allah hakkında ya 

evladır ya da değildir. Eğer başkaları hakkındaki bu maslahatlar Allah hakkında evla 

değilse, o taktirde bu garazda ilgili olduğu fiiller açısından bir haz bulunmuyor 

demektir. Bu durumda fiil, tamamen özgür (muhtar) bir tercih ile gerçekleşecektir. 

Çünkü fiil tercih edilmiş olmalıdır yoksa meydana gelip gelmemesi eşit durumda 

olur. Eğer bir fiilin gerçekleşmesi tercih edilmemiş olursa zaten onda bir ‘garaz’ yok 

demektir. 

                                                 
239 Bkz. dipnot 247 ve ayrıca Şelebî, Ta’lîl, s.239-277 
240 İbrahim Kafi Dönmez, “Maslahat”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, Ankara., 2003, XXVIII, 81 
241 Şelebî, Ta’lîl, s.96-97 
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Şayet başkaları hakkındaki bu maslahatlar Allah hakkında evla ise, bunları 

içeren fiillerin işlenmesi terk edilmesinden evla olur ve evla olan ile tavsif edilmek 

bir kemaldir. Ancak bu kemal, başkalarının (gayrın) vasıtasıyla gerçekleşmektedir. 

Bu durumda, bizzat Vâcibu’l-Kemâl olan zat hakkında, kemalin elde edilmesinde 

başkalarının (gayrın) müdahelesi olacağından bu seçenek de muhal olmaktadır.242  

Allah’ın fiillerinin bir ‘garaz’ a  mebni olması bizi teselsüle götüreceğinden 

muhaldir. Çünkü her bir garaz, başka bir garaza ihtiyaç duyar. Diğeri de başka bir 

garaza. Ve bu durum böylece sürüp gider. Bu hal, ya içinde garaz bulunmayan bir 

fiile kadar gider ve son bulur, -ki bu efalullahın garazlarla muallel olduğu fikrinin 

çökmesidir- ya da teselsül eder, bu da muhaldir.243  

Diğer taraftan ‘garaz’, fiilin failden kendisi için sadır olduğu şeydir. Bunun 

anlamı, fiil için Allah’ı teşvik eden ve yönlendiren (bâis) bir unsurun bulunması 

demektir. Bu kabul ise kişiyi, O’nun üzerine hakimiyyet kurulduğu vehmine götürür. 

Allah ise üzerine hakimiyet kurulmasından (mahkûm) münezzehtir.244 

 Ayrıca, ‘garaz’da lezzet, fayda ve elemin uzaklaştırılması manaları vardır. 

Allah’ın ise bu garazları başlangıçta gerçekleştirmek için kudreti mevcuttur. O halde, 

bu garazlar için Allah’ın sebepleri araya koymasına hiç gerek yoktur.245 

 Eşârîler bu kendilerince geliştirdikleri mantıkî argümanlarının yanında “Allah 

yaptıklarından sorumlu tutulmaz” (21/Enbiya,13) ayetini de kendi görüşlerini 

desteklemek için ileri sürerler. Dolayısıyla onlar, Allahın fiillerinin muallel olduğunu 

söylemenin adeta onu yaptıklarından dolayı sorgulamak anlamına geldiğini iddia 

etmektedirler.246 

Onlardan bu konuda farklı nakiller yapılmıştır. Bir kısmı Allah’ın fiillerini 

ta’lil etmenin imkansız olduğunu söylerken diğer bir kısmı ise Yaratıcının fiillerinin 

bir illeti (hikmet ve gayeyi) zorunlu olarak (vucûb) içerdiği görüşünü reddetmiştir. 
Çünkü Mutezile’ye göre, Allah’ın fiillerinin bir takım hikmetleri içinde barındırması 

‘vacip’tir. İşte Eş’ariler bu ‘zorunluluk’ fikrine karşı çıkmakta, dolayısıyla aslında 

Allah’ın fiillerinin, O’nun bir ihsan ve ikramı olarak (tafaddulen ve ihsanen) 

maslahatlarla muallel olduğu fikrini benimsemektedirler.247  

Allah’ın bütün fiilleri bir çok hikmetleri içinde barındırır. Dolayısıyla O’nun 

filleri belli bir takım hikmet ve gayelerden uzak değildir. Ancak ne şekilde olursa 

olsun Allah hakkında ‘vucûb’tan söz edilmesi muhaldir.  

2- Mutezile : Az önce de ifade ettiğimiz gibi, onlar Allah’ın fiillerinin 

muallelliğinin vucubiyetine kanidirler. Onlar Yaratıcıdan ‘Garaz’sız hiçbir fiilin sadır 

                                                 
242 İbn Kayyim el-Cevziyye, Şifâu’l-Alîl fî Mesâili’l-Kaza ve’l-Kader ve’l-Hikmete ve’t-Ta’lîl, 

(2.Baskı), Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, (t.y.), s.347-352; Adududdîn el-Îcî, Kitâbu’l-Mevâkıf, 
(Tah.A.Rahman Umeyre),Dâru’l-Ceyl, Beyrut, 1997, III, 295-296 

243 İbn Kayyim, Şifâu’l-Alîl, s.361; Îcî, Mevâkıf, III, 297 
244 Şelebî, Ta'lîl, s.99 
245 Râzî, Mahsûl, II, 310; İbn Kayyim, Şifâu’l-Alîl, s.357 
246 Âmidî, İhkâm, III,321 
247 Râzî, Mahsûs, II, 330; Îcî, Mevâkıf, III, 297-300; Şelebî, Ta’lîl, s.97 
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olamayacağına inanmaktadırlar. Çünkü Allah ‘Hakîm’ dir. Yaptığı her işte bir 

hikmet ve gaye vardır. Hikmet O’nun üzerine vaciptir. Hikmet ise gerçekte râcih 

olana –tercih edilene, rağbet edilene- uygun olan şey demektir. Hakîm olan Zâta 

nisbetle de hiçbir fiil ‘Garaz’sız olamaz.248  

Ebu’l-Hüseyn el-Basrî (v/h.436) ve taraftarlarına göre, tahsîs ettirici olmadan 

tahsîsin olması imkansızdır. Çünkü faile nisbetle  fiilin, işlenip-işlenmemesi 

şeklindeki her iki yönü de bir birine eşittir ve bu nedenle failin iki eylemden birine 

yönelmesi için bir tahsis ettiriciye gerek vardır. Fiil fail açısından ancak  kudret, ilim 

ve irade ile tamamlanır. Bu vasıflardan her biri ancak fiilin iki yönünden birisinin 

tercihiyle gerçekleşebilir. Tercih eden, fiildeki tercih nedenlerinden dolayı o fiile 

yönelir ve bu tercih ettiriciler onu fiili işlemeye sevk eder.  

Kısacası, eğer Hakîm olan Allah’ın hükümleri maslahatlarla muallel olmazsa, 

O’nun fiilleri hakkında abesiyet lazım gelir ki, bu da ittifakla kabul edilmeyen bir 

durumdur. Aynı şekilde, Allah’ın fiillerinde talilin bulunmaması, işlenmesine bir 

gerekçe (dâî) bulunmadığı için, fiillerin de meydana gelmemesini gerektirir. Dâî, 

fiilin gerçekleşmesi için bir şarttır.249  

O fiillerini daima fayda gözeterek yapar, dolayısıyla zararlı olanı veya faydalı 

olmayanı irade etmez. Fayda kendisi için olamaz; çünkü O eksiklik ve ihtiyaçtan 

münezzeh olduğundan bir fayda teminine gerek duymaz. Şu halde O’nun fiillerinin 

gayesi kullarının fayda ve iyiliğidir. Bu nedenle Mutezileye göre Allah’ın fiillerinde 

gaye gözetmediğini düşünmek, O’nun abesle iştigal ettiğini ileri sürmekle aynı 

anlama gelir. Bunun gibi, O’nun kulları için iyi, doğru ve faydalı olanı (salah-aslah) 

gözetmediğini iddia edip fiillerinin kullara zararlı da olabileceğini savunmak, Allah’ı 

âdil olmamak ve zulümle nitelendirmek anlamı taşır. 250 

 ‘Vâcib’i ise, onunla söz konusu edilen şeyi terk edenin kınanmayı hak etmiş 
olması yönünden tefsir etmişlerdir. Ancak Mutezîliler de Allah hakkında sevap ve 

ikabtan bahsedilmesini kabul etmemişlerdir. Çünkü sevap ve ikâb teklif için gerekli 

olan iki husustur. Allah ise mükellef  değildir ve her hangi birinin O’nun üzerine 

hakimiyet kurmasından bahsedilemez.251 

Kulların menfaatini gözetip fiillerini buna göre yapmasının Allah’a vacib 

olması, Kadı Abdülcebbar’ın ifadesiyle, böyle bir fiilin sadece Allah’a nisbet 

edilebilmesi ve bunun uluhiyyet kavramından ayrı düşünülememesi demektir.252  

3- Mâturîdiyye : Mâturîdîler, Allah’ın fiillerinin hepsinin maslahatlarla 

ta’lilli olduğu görüşündedirler. Fakat bu maslahatların bir kısmı açık ve net iken, 

diğerleri ise kapalıdır. Tabiki bu mualleliyyet asla ‘vucûbiyet’ yoluyla 

gerçekleşmemektedir.  

                                                 
248 Şelebî, Ta’lîl, s.97-98 
249 Râzî, Mahsûl, II, 328,330 
250 Avni İlhan, “Ahlas”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, İst., 1991, III, 495 
251 Şelebî, Ta'lîl,s.99 
252 İlhan, Ahlas, III,495 
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Dehlevî de şerî hükümlerin bir takım maslahatlar içerdiğini, aksini iddia 

edenlerin neticede emir ve yasakları içi boş, anlamsız talimatlar bütünü olarak 

gördüklerini, bunun ise çok yanlış olduğunu ifade eder. Ona göre, hükümlerde 

gözetilen şerî maksatları kavrayamayan ve onların herhangi bir maslahat 

içermediğini zannedenler, ilim ve irfandan hiçbir nasibi olmayan kimselerdir.253 

Aslında Eşarilerin garazlarda teselsül olacağıyla ilgili endişeleri yersizdir. 

Çünkü, söz konusu olan teselsül gelecek olaylarla ilgilidir, yoksa geçmiş hadiselerle 

alakalı değildir. Dolayısıyla O, hikmet içeren bir fiil işlediğinde, hikmet fiilden sonra 

meydana gelecektir. Bu fiildeki hikmet ile kendisinden sonraki başka bir hikmet 

istenirse bu taktirde gelecek için hikmetlerde teselsül meydana gelir. Birinci fiilde 

meydana gelen hikmet istenen ve arzu edilen bir şeydir ve ikinci bir hikmetin de 

sebebidir. Allah’ın sevdiği ve hoşlandığı şeylere hükmetmesi ve onu başka bir 

sevdiği şey için sebep kılması böylece devam eder, son bulmaz. Netice itibariyle, 

gelecekle ilgili hikmetlerde teselsül , alimlerin çoğunluğunun benimseyip tecviz 

ettiği bir husustur. 254 

Eşarilerin Allah’ın fiillerini talil konusunun, garazlar için O’nun sebeplere 

tavassut etmesi neticesine bizleri götürmesine itirazı da bir çok çelişkiyi içinde 

barındırır. Çünkü Allah hakîmdir ve yaptığını ancak bir hikmet için yapar. Sebepleri 

araya koyması da aynı şekilde bir hikmet içindir. Burada talili kabul etmeyerek 

Yaratıcının fiillerini abesiyete mahkum etmek, sebepleri kabul etmekten daha vahim 

bir neticedir. Çünkü bu kabul Allah’ın bütün fiillerinin abes olduğu neticesine bizi 

götürmektedir.255  

Gerçi Eşariler, üzerine bir fayda ve övgüye değer bir gaye terettüp etmeyen 

fiilin abes, tam tersinin de hikmet olduğunu, bu anlamıyla Allah’ın fiillerin hikmetten 

uzak olamayacağını ifade ederler. Onların asıl itiraz ettikleri nokta ise, bu fayda ve 

gayelerin ‘bâis’ ve ‘ille-i gâiye’ konumunda olmalarıdır. Ancak bu yaklaşımları da 

onları çelişkiden kurtaramamaktadır. Çünkü, fiillerinde şüphesiz muhtar olan 

Allah’ın tercihlerinde fayda ve övülmüş gayelerin varlığını kabul ettiğimizde bunun 

anlamı ‘garaz’ ve ‘bâis’ i de tasdik ediyoruz demektir. Şayet O’nun fiillerine bir 

fayda ve gayenin terettüp etmediği ileri sürülürse, bu durumda faile göre o fiili 

işlemekle işlememek birbirine eşittir. O halde Allah’ın fillerinde bir takım faydalar 

olduğu üzerinde ittifak edilen bir konudur. Ancak, faydanın olduğunu kabul etmek 

yine de abesiyete engel değildir. Çünkü faydayı kabul etmekle, bu faydanın bir tercih 

sonucu olduğunu kabul etmek bir birinden ayrı şeylerdir. Mesela, taş ile oynarken 

onu rastgele atıp da bir çocuğu sokmak üzere olan akrebi öldüren kimsenin yaptığı iş 

                                                 
253 Dehlevî, Hüccetullah, I, 27-29 
254 İbn Kayyim, Şifâu’l-Alîl, s.352-357 
255 İbn Kayyim, Şifâu’l-Alîl, s.357-361 
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bir fayda ortaya çıkarmış, çocuğun ölümüne engel olmuştur ama taşı bir gaye ile 

atmadığından yapılan iş yine de abestir.256  

Diğer taraftan Eşarilerin, Allah’ın fiillerini talil etmenin aleyhinde bir 

muğalata suretiyle ileri sürdüğü  “Allah yaptıklarından sorguya çekilemez” ayeti de 

onların argümanlarını destekler mahiyette değildir. Çünkü, bu ayet Allah’ın izzetini 

vurgulamak için indirilmiştir. Tartışma konusu olan hususta, hiç kimsenin Allah’ın 

fiillerini sorgulaması, ona hesap sorup itiraz etmesi söz konusu edilmemiştir.257  

Ancak O’nun fiillerini daha iyi anlayabilmek için, tıpkı meleklerin Hz.Adem’in 

yaratılmasıyla ilgili sordukları ‘beyan soruları’ nevinden sorular sorulmaktadır. Bu 

türden sorular Allah’ın hakîm olmadığı, hikmetsiz işler yaptığı anlamına gelmez. 

Zaten, bir çok ayetinde Allah izzetiyle birlikte hikmetini de överken258 ve O’nun bu 

iki sıfatına da iman gerekirken böyle bir iddiayı ortaya atmak mümkün değildir. 

Kısacası, Allah mutlak kemâl sıfatlara sahiptir. Dolayısıyla bu da O’nun fiillerinde 

ve ahkamında, bizzat kastettiği ve irade ettiği bir takım hikmetlerinin olmasını 

gerektirir. Tabi ki bu O’nun üzerinde herhangi bir hakimiyet kurulmaksızın 

gerçekleşecektir. 

Allah’ın fiillerini bir takım hikmet ve gayelerle talil etmeye yanaşmayanlar 

aslında O’nun kadîr, kâhir ve melîk isimlerini gözetirken, Hakîm ismini görmezden 

gelmekte ve adeta onu heder etmektedirler. Çünkü Allah, mülkünde Kâhir, Murîd, 

Kadîr ve Mâlik ünvanlarıyla tasarruf ederken, aynı zamanda bunların muktezası 

olarak da O, Hâkim, Âdil ve Rahîm’dir. Zulüm ve abesiyyetten münezzeh, kemâl 

sıfatlarla muttasıftır. Bu nedenle, hikmetsiz ve içinde herhangi bir garaz bulunmayan 

bir fiili işlemesi O’nun için imkansızdır. 259  

Bazı hikmetlerin ve garazların bilinmemesi, mutlak olarak yokluğunu 

gerektirmez. Gaybın ve hakikatlerin bilgisi sadece Allah aittir. O kendisini Hakîm 

olarak bizzat vasfetmiştir. Bir kısım ayetlerde zatına ait fiillerin bazen imtihan, bazen 

de ihbar amacına yönelik olduğunu ifade etmiştir. Hatta kimi durumlarda da, 

insanların hiçbir hikmet bulunmadığını zannettiği şeylerde çok büyük hikmetlerin 

saklı olduğunu bizlere haber vermiştir.260   

Kur'ân’da aynı zamanda Allah’ın hükümlerinin de muallel olduğuna dair bir 

çok örnek de bulunmaktadır. Bu örneklere daha sonraki bir bölümde yer vereceğiz.  

İbn Kayyım Allah’ın fiillerini hikmet ve garazdan uzak görenlere şu 

eleştirileri getirmektedir: Hakimler hakimi, alimler alimi olan Allah’ın fiillerinin 

hikmet ve maslahatlardan ve övülmüş gayeler yönünden atıl olması imkansızdır. 

                                                 
256 Şelebî, Ta'lîl, s.101 
257 İbn Kayyim, Şifâu’l-Alîl, s.441-442 
258 Muhammed Fuad Abdülbaki, el-Mu’cemu’l-Mufehrez li Elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm, el-Mektebetu’l-
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259 Şelebî, Ta'lîl, s.103-104 
260 2 Bakara/216; 23 Mü’minûn/75; 42 Şûrâ/26; 96 Alak/6; 21 Enbiya/30 
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Kur'ân, sünnet, akıl, fıtrat ve ayetler bunun geçersiz bir fikir olduğuna şahittir. Bu 

nedenle, yerine getirilmesi bir çok maksud ve övülmüş gayelere ulaşmayı netice 

veren Allah’ın hikmetlerinin hakikatini göremeyen kimseler, O’nun kadrini hakkıyla 

takdir edememişlerdir. Oysaki Allah’ın hikmetiyle ilgili Kitabında bin kadar ayet 

bulunmaktadır.261 

Eşarilerin ‘garaz’ lafzına da takılmalarına aslında gerek yoktur. Çünkü bu 

kelimeden kastedilen mana, onun sözlük değil terminolojik anlamıdır. Sözlük 

anlamıyla ‘garaz’; tamamiyle failin kendine ait bir faydadır. Ancak ıstılahi açıdan 

yani ‘failin fili kendisi için yaptığı şey’ diye algılandığında, bu kelimenin ‘gaye’ 

anlamına yani ‘failin kendisine dönük olmayıp başkalarına ait olan faydalara’ işaret 

ettiği görülür. Yani garaz başkalarının faydalarıyla ve onların kemale erdirilmeleriyle 

ilgili bir kavramdır.  

Talile karşı çıkanlar bunu, Şari’in bu konuda her hangi bir izni 

bulunmadığına dayandırabilirler. Ancak tam tersi fikirle ilgili de, yani ‘talilin 

imkansızlığı’ hakkında da bir cevaz bulmamız söz konusu değildir. Aksine Kur'ân’da 

yer alan, bir çok hükmün muallel olduğuna dair örnekler, talilde bulunmanın 

cevazına birer işaret sayılabilir.262  

Zerkeşi Şari’in iznini arayanlara belki de bir cevap olmak üzere, insanın 

yaratılışından önce meleklerin Allah’a yönelttikleri “Yüryüzünde fesad çıkaracak 

kimseleri mi yaratacaksın” şeklindeki soruları hakkında yaptığı değerlendirme dikkat 

çekicidir. Buna göre, böyle bir muhavere, Allahın fiillerinin hikmet ve gayelerden 

soyutlanamayacağını göstermektedir. Çünkü eğer O’nun filleri bu vasıflara sahip 

olmasaydı melekler Allah’ın insanoğlunu yaratmasının hikmetini kendisinden 

sormazlardı.263 

“Vucub aleyh’ şeklindeki kullanımdan dolayı rahatsızlık duyup, Allah’ın 

fiillerinin belirli maslahatlara yönelik olduğuna karşı çıkanlar da ileri sürülen 

görüşlere dikkat etmelidirler. Çünkü, ‘vucûb’ görüşünü benimseyenler, Allah’ın bir 

işi zorunlu olarak yaptığını yada yapmadığını iddia etmemişlerdir. Onlar sadece ‘en 

iyi ve doğrunun vucubu’ ile O’nun ‘cömertliğinin vucubu’nu kastetmişlerdir. 

Kısacası onlar şöyle derler: “Allah’ın kudreti en iyi ve doğru (*ص�Rا )dışında bir şeye 

taalluk etmez. Çünkü onun terki cimriliktir. Cimriliğin ise keremi nihayetsiz olan 

Kerîm bir zât hakkında düşünülmesi imkansızdır.  Mutezile’nin ‘vacib’ lafzıyla 

kastettikleri mananın bu olduğu anlaşıldıktan sonra, artık onlarla Maturidiyye ve 

Eşariyyenin görüşleri arasında bir fark kalmadığı, ‘vacib’ ile ‘lütuf ve ihsanın 

vucubiyeti’nin kastedildiği anlaşılmış olmaktadır.264  

                                                 
261 Muhammed el-Hasenî el-Kâsimî, Îsâru’l-Hak ale’l-Halk fî Reddi’l-Hilâfât ile’l-Mezhebi’l-Hak min 
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262 Şelebî, Ta'lîl, s.106 
263 Zerkeşî, Burhân, III, 92 
264 Şelebî, Ta’lîl, s.107 



 64 

İbn Hümâm da vucubu’l-aslah (en iyinin vucubiyeti) konusunu araştırırken 

şunları söyler: “Mutezile ‘vacib’ ile, terk edilmesi halinde aklın nazarında bir 

noksanlık oluşan şeyi kastetmişlerdir. Çünkü bir fiilin terki nedeniyle onun 

muktezası da terk edilir ve bu fiilin işlenmemesi O’nun mutlak gınası ve kudretine de 

aykırıdır. Cimrilik vasfı Allah’ın kendisinden uzak tutulması gereken bir niteliktir. 

Mutezililerin dediği gibi, O’nun kudretine ‘aslah’ (en iyi ve doğru) olanı terk etmek 

sığışmaz, bu O’nun için muhaldir.”265 

Aslında yapılan şey, kalıplara takılmaktan, lafızlar üzerinde boğuşmaktan 

başka bir şey değildir. Çünkü ayetlerde de Allah kendi üzerine rızık, rahmet ve 

bunun gibi bazı şeyleri ‘vacib’ kıldığından bahsetmektedir.266 Bu nedenle tartışmalar 

anlamsızlaşmaktadır. Gerçekte ehl-i sünnet alimlerinin ‘vucub’ manasını 

benimsedikleri buna karşın ‘vucub aleyh’ kalıbını kullanmaktan kaçındıkları 

görülmektedir.267 

Nesefi de bu konuda şunları söylemektedir: “Bizimle aynı görüşleri paylaşan 

arkadaşlarımıza göre, resullerin gönderilmesi vaciplerdendir. Ancak bu, Allah’ın 

üzerine birinin zorunlu kılmasıyla olmuş veya kendisine bunu vacib kılmış 
anlamında değildir. Aksine bu, O’nun ‘varlığı muhakkak olan hikmetinin 

gereklerindendir’ anlamına gelmektedir. Varlığı hikmetinin gereklerinden olan bir 

şeyin ise olmaması imkansızdır.”268 

Necmuddin et-Tûfî de tartışmaya şu sözleriyle katılmaktadır: “Gerçekten 

maslahatlara riayet Allah’tan gelen bir ‘vucubiyet’tir. Bu maslahatlarla insanlara 

ihsanda bulunmayı istemiştir. Fakat bu onun üzerine bir vacib (vucub aleyh) değildir. 

Bu tıpkı ‘cا T�� ayetinde olduğu gibidir. Bu ayette, tevbenin (Nisa,17/4) ’ إن�7 ا���ب� 

kabulü kendisinden kaynaklanan bir vaciptir, yoksa O’nun üzerine vacip değildir. 

Yine aynı mahiyette ‘ ��T ن$�/ ا� Hرب� kح�7آ��  ’(6/En’âm,54) ayeti de bu anlamdadır.” 
269 

Netice itibariyle, alimlerin bu kadar ihtilaflardan sonra tek bir mana üzerinde 

birleştikleri görülmektedir. Yani Allah’ın fiilleri, hükümleri hepsi bir hikmet içindir. 

Allah bu maslahatları bizzat kastedip, irade etmiştir. İhtilaf sadece ‘garaz’ ve ‘bâis’ 

kelimelerinin üzerinde yoğunlaşmaktadır, dolayısıyla da lugavîdir. Bu noktadan 

sonra konu üzerinde bir ihtilafın varlığından söz etmek de mümkün 

görülmemektedir. Ancak nihayetinde ‘fiillerde ve hükümlerde bulunan hikmet ve 

maslahatlar, Allah’ı bu fiilleri işlemeye ve hükümleri koymaya teşvik ediyor mu’ 

sorusu sorulabilir. Bu da aslında sözcüklerin kullanımıyla ilgili görünmektedir. 

Çünkü burada ancak iki ihtimal söz konusudur; Allah bu maslahatları ya kastetmiş ya 

                                                 
265 Şelebî, Ta’lîl, s.107 
266 6 En’âm/ 54; (�7ن$�/ ا��ح T�� Hرب� k11 ;( آ� Hûd /6 (�0Iرز cا T�� Rûm /47 30 ; ( �4 4> داب� Y9 اRرض إ	 

(<�24e7�2 ن�� ا�����ا 5�4�	)Furkân /16 25;( وآ�ن ح�� � ( آ�ن ��T ربh ح�4 �7�Meryem/71��_ 19;( آ�ن �� ربh و
267 Şelebî, Ta’lîl, s.108 
268 Şelebî, Ta’lîl, s.108 
269 Şelebî, Ta’lîl, s.108 



 65 

da kastetmemiştir. Eğer kastetmemişse, bu durumda her türlü eylemlerinde ‘muhtar’ 

olan zatın hem kendi iradesini hem de hikmetlerini selbettiğini kabul etmemiz 

gerekir. Çünkü kasıtsız ve hikmetsiz  yapılan bir işin, her hangi bir faydayı içerdiği 

söylenemez. Tıpkı emzikteki bir çocuğun ayağını rastgele savurup, annesini sokmak 

üzere olan bir akrebi öldürmesi gibi. 

Şayet Allah fiildeki maslahatları kastetmişse, işte bu ‘bâis’ denilen şeyin 

kendisidir. Yani, kulun maslahatını kastetmiş ve hiç kimsenin üzerinde bir baskısı 

olmadan bu maslahat için hükmü teşri etmiştir. Şar’in, içinde bir takım maslahatlar 

bulunan bu hükmü tercih etmesi için de bir ‘müreccah’ (tercih ettirici) gereklidir. 

Aksi taktirde ‘müreccahsız’ ‘tercih’ de muhaldir. Burada müreccahtan kastedilen şey, 

söz konusu fiil ve hükümde bir faydanın bulunmasıdır ki, işte bu; ‘garaz’ ve ‘bâis’ 

olarak nitelendirilen şeydir.270 

 Daha öncede dediğimiz gibi problem aslında lafızlar ve onların kullanımıyla 

ilgilidir. Daha doğrusu insanların kendi aralarındaki iletişimi sağlamak için 

kullandıkları dili, mutlak ve sonsuz bir varlık olan Allah için de kullanmalarından 

yani dilin O yüce zatı tavsif için yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu gerçekten 

girift ama başka yolu da bulunmayan bir çıkmaz sokaktır. Çünkü eldeki dil 

malzemesi ve bununla birlikte dilden, tabirlerden, insanlardan kaynaklanan bütün 

sınırlılıklar ortadır. 

Aslında ehl-i sünnet kelamcılarının isimlendirmeler üzerindeki bu titizliğinin 

tarihsel bir arka planı mevcuttur. Çünkü onların Dehriyye ile bazı filozoflara ait olan 

ve alemin kıdemi anlayışına götüren ille-i ûla (ilk sebep) kavramına gösterdikleri 

tepkiyi, Allah’ın fiilleriyle ilgili görüşlerine da yansıttıkları ve bazı teorik 

değerlendirmeler nedeniyle sistemi bozacak bir boşluk bırakmak istemedikleri 

görülmektedir.271 

Ehl-i sünnet alimlerinin kelami tartışmalarda gösterdikleri bu hassasiyeti, 

aynı konunun fıkıh usulü alanındaki tartışmalarında göstermedikleri, bu konuda 

çelişkiye düştükleri anlaşılmaktadır. Çünkü onlar, ilahi fiillerde talili reddederken, 

teşri usulünde kulların maslahatı için kıyası meşru kabul etmekte ve ahkamın taliline 

cevaz vermektedirler. Bunlardan biri de, kelam ve usulde farklı imamların ekollerine 

tabi olan ve bu nedenle çelişkiden kurtulamayan Fahruddîn er-Râzî’dir.272 Hatta bu 

alimlerden Gazâlî ve Âmidî gibi bazıları, kelam sahasında şiddetle karşı durdukları 

halde hükümlerdeki illeti ‘müessir’ ve ‘bâis’ şeklinde tarif yolunu bile tercih 

etmişlerdir. Dolayısıyla, kelamcıların karşı çıktıkları illet, Allah’ın kudreti dışında 

tutulan, adeta kendisine mecbur kılınan bir sebep konumundayken, usuldeki illet ise 

Allah tarafından hükümlere konan bir şer’î sebep olarak görülmektedir.273  
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 İslam hukukçuları arasındaki hakim kanaate göre, ibadetlerde genel kural 

onların taabbudî, muamelatla ilgili konuların ise muallel yani bir takım maslahatlarla 

gerekçelendirilmiş olmasıdır.274 Hatta Şer'i hükümlerde ağır basan taraf, esnemesi 

mümkün olmayan taabbudi hükümler değil, bir takım münasebetleri ve maslahatları 

içeren muamelata ait hükümlerdir.275 Bu tespitleri destekler mahiyette sahabilerin de 

hükümlerin illetlerini yani hikmet ve maslahatlarını araştırdıkları, mümkün 

olduğunca hükümleri teabbüdiliğe indirgemedikleri tarihi bir gerçektir.276  

 Gazâlî'ye göre hükümleri bir maslahatı ve bir münâsebeti içeren veya öyle 

zannedilen anlamlarla tarif etmek, bu hükümleri sadece lafızlara dayandırarak tarif 

etmekten daha makul ve faydalıdır.277  

Diğer taraftan her hükmün illeti bizzat hükmün içinde yani naslarda veya 

icma'da yer almayabilir. Kimilerinin ileri sürdüğünün aksine naslarda bir hükmün 

illetiyle ilgili bilgiye ulaşılamadığında ta'lilden vazgeçilemez. Çünkü sahabenin 

kıyasları ve ictihadları incelendiğinde, onların her kıyasta illetin nass veya icmâ' ile 

biliniyor olmasını şart koşmadıkları açıkça görülecektir.278 

 Sözün özü, taabbüdi olup makulu’l-ma’na olmayan hükümler dışında talilde 

bulunmak, yani onların hikmet ve maslahatlarını araştırmak ve mümkünse ahkamı 

bunların üzerine bina etmek genelde kabul edilen bir esastır.279   

b) Metodolojik Yönü : 

 
Bu başlık altında, daha önceki açıklamalarımızdan da anlaşıldığı üzere, şer'i 

hükümlerin içerdiği hikmet ve gayelerle talilde bulunmayla, dolayısıyla nasların 

taşıdıkları amaçlarına göre anlaşılması ve yeni verilecek hükümlerde de bu hususlara 

riayet edilmesiyle ilgili fıkıh usulü alimlerinin yaptığı değerlendirmeleri ele alacağız. 

Nasların, taşıdıkları münasib vasfa yani hikmetlerine göre talil edilmesiyle 

ilgili hukukçuların görüşlerini üç başlık altında toplayabiliriz: Hikmetle talil 

yapmanın kesinlikle caiz olduğunu ileri sürenler, bunun asla geçerli olamayacağını 

iddia edenler ve hikmet açık ve istikrarlı (zahir ve mundabıt) olduğu taktirde şartlı 

olarak benimseyenler.  

Ancak Âmidî çoğunluğun, genel geçer olmayan (istikrarsız) hikmetlerle 

talilde bulunulamayacağı görüşünde olduğunu, bunu benimseyenlerin ise azınlıkta 

kaldıklarını söyler.280 

Kesinlikle hikmetle talile karşı çıkanlar, maslahat ve mefsedetin miktar ve 

ölçüsünün bilinemeyecek gizli durumlardan olması nedeniyle, nasla sabit olan 'asıl' 
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daki maslahatın, kendisine hükmün aktarılmak istendiği yeni olaya yani 'fer' e de 

uygulanamayacağını ileri sürerler. 

Aynı şekilde, maslahat ve mefsedetler farklı derecelerde ve bu dereceler de 

sınırsız olduğundan, bunları birbirlerinde ayırt etmek mümkün değildir. Bu nedenle, 

istidlalde bulunan müctehidin, 'fer'in hükmünü maslahat ve mefsedetlere göre tayin 

ve tespit etmesi uygun değildir. Mesela; meşakkatin bir birinden çok farklı dereceleri 

vardır. Eğer namazın kısaltılmasının mübah oluşunu 'meşakkat' ile illetlendirirsek, bu 

durumda dinin kendilerine namazlarını kısaltmalarına izin vermediği kimselere de 

hükmü geçişli kılmamız gerekir. Ya da tam tersi dinin kendilerine namazı 

kısaltmaları için izin verdiği kimselerden bu ruhsatı kaldırmamız icab eder. Çünkü, 

'mutlak meşakkat' ile hükmü illetlendirdiğimiz de, yolcu olmayan ancak güç ve 

sıkıntılı işlerle uğraşan herkese aynı hüküm uygulanacaktır. Bu nedenle de bir çok 

kimseden ibadet sorumluluğu kalkacaktır. Diğer taraftan, eğer 'özel meşakkat' 

durumlarıyla yani şiddetli zorluk ve sıkıntı halleriyle hükmü illetlendirecek olursak, 

o zaman da rahat ve konfor içinde seyahat eden yolcuların namazlarını kısaltmalarına 

izin verilmemiş olacaktır. Dolayısıyla da, dinin bu konuda koymuş olduğu hükümle 

çatışma meydana geleceğinden ona muhalefet edilmiş olacaktır. Bu nedenle hükmün 

menatı (dayanağı) açık, istikrarlı bir vasıf olmalıdır ki, o da yolculuk halidir. 281 

Eğer hikmetle talilde bulunmak geçerli bir yöntem olsaydı, Şari' böyle bir 

uygulamada bulunurdu. Yani hükmü, bizzat arzu edilen ve asli gaye olan hikmetle 

ilişkilendirirdi. Yoksa hikmetin kendisi olmayan fakat onu da içinde barındırdığı 

varsayılan vasfa (mazınne) itibar etmezdi. Çünkü alamet bulunduğunda mazınneye 

itibar edilmez. Çünkü Şari', rahat içerisinde mesela uçakla yolculuk yapan kimse bir 

sıkıntı çekmese de, ruhsat sefer haline bağlı kılındığı için hüküm, hikmete yani 

sıkıntı mefsedetinin kaldırılmasına dayandırılmamıştır. Bu nedenle, mukim olan ama 

meşakkat içerisinde yaşayan hamallara bu ruhsat tanınmamıştır. Bu da gösteriyor ki, 

hükümleri talilde muteber olan hikmet değil mazınnesidir.282  

Açık ve istikrarlı olduğu taktirde hikmetle talili geçerli sayanların bu 

görüşleri ise tamamıyla bir faraziyeden ibarettir. Çünkü hikmetin açık ve istikrarlı 

olarak bulunması mümkün değildir. Bunun nadiren mümkün olduğunu kabul etsek 

de, tikel bir olayda hikmetler çok büyük güçlüklerle ancak bilinebilirler. Zorluk ise 

dinde naslarla kaldırılmıştır.283  

Diğer taraftan, 'hikmetleri içerdiği için mazınnelerine itibar edildiği 

dolayısıyla hikmete riayetin ise öncelikle gerektiği' yönünde fikir ileri sürenlerin bu 

argümanlarındaki 'mücerret tabiiyet' fikri kabul görseydi bu durumda hüküm için 

açık bir vasfın aranmasına hiç gerek kalmazdı.284 
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Hikmetle talili şartsız olarak benimseyenler ise, hikmetleri içerdiği için, 

mazınneler üzerine hükümlerin bina edilmesi hususunda ittifak edildiğine göre, 

hikmetin bizzat kendisiyle de talilde bulunulabileceğini ileri sürerler.  

Yani mazınne denilen vasfın, hikmeti de kapsamında bulundurduğu 

neticesine ulaşmak ancak hikmet bilindiği taktirde mümkün olabilir. Mesela, sefer; 

sadece 'sefer' olduğu için değil, meşakkati de kapsadığı için namazların 

kısaltılmasının illeti olmuştur. Bir takım maslahat ve mefsedetler nedeniyle 'asl'ın 

hükmünün teşri edildiği yönünde oluşan zan, bu özelliklerin 'fer' de de bulunduğu 

yönünde teşekkül ederse, bu durumda aslın hükmünün 'fer'de de var olduğu zannının 

doğmasını zorunlu kılar. Neticede de bu zanla amel etmek vacib hale gelir.285 

O halde tâbi olanla (mazınne) talil caiz kabul edildiğine göre, tabi olunan 

(hikmet) ile talililin doğal olarak öncelikle geçerli olması gerekir. Aslında hikmetle 

talilin açık ve istikrarlı olduğu zamanlarda geçerli kabul edilmesi, onun mutlak 

olarak geçerli olduğunun da bir delili niteliğindedir. Ayrıca  her ne kadar mazınne 

bulunduğunda hikmet mevcut olsa da, mazınne bulunmadığında hikmetin var 

olmadığı söylenemez.286 

Râzî, usulcüler arasında ihtilaflı olan hikmetle talil konusunda tercihini, 

hikmetten yana yapar ve bunun en uygun görüş olduğu savunur. Çünkü, teşri edilen 

hükümlerin maslahatlara dayandığına dair bir icma oluştuğuna göre, ahkamda 

insanlara ait faydaların bulunması gerekir. O halde, hükümlerde gerçek 'müessir' 

hikmet olmalıdır. 'Vasıf' ise gerçekte müessir olmayıp, hakiki müessir olan hikmeti 

içerdiği için müessir kabul edilmiştir.  
Bu nedenle hükmün hikmetle talilini her eleştiren kişi aynı zamanda vasıfla 

talilini de eleştirmiş olacaktır. Çünkü hükmün aslı olan hikmeti eleştiri, fer'i olan 

vasfı da netice itibariyle içine alacaktır.287  

Razi'ye göre hükmün hikmete dayalı talili mümkün iken vasfa dayandırılması 

caiz değildir ve vasıf ile talil ancak hikmetle talilin mümkün görülmediği durumlarda 

geçerli olabilir.288 Çünkü hükmün gerçek müessir olan bir hikmete dayanması, 

gerçekte müessir olmayan bir vasfa dayanmasında daima daha iyidir.289 

Vasfı 'illet' kılan husus, onunla hüküm arasında uygunluk (münasebet) yani 

vasfın bir maslahatı içeriyor olmasıdır. Bu durumda fayda ve zararın tespit edilmeleri 

mümkün olmayan gizli durumlardan olduğu yönünde yapılacak bir itiraza da Razi, şu 

şekilde cevap verir: Söz konusu maslahat özel bir maslahattır ve bunun tespiti ya 

mümkündür ya da değildir. Şayet bu özel maslahatı belirlemek imkansızsa vasfın, 

sözü edilen maslahatı içermesi nedeniyle illet olduğunu çıkarsamak da (istidlâl) 

mümkün değildir. Çünkü vasfın bu özel maslahatı içerdiğini bilebilmemiz tamamıyla 
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o maslahatı bilmemize bağlıdır. O halde bahsettiğimiz bu çıkarım imkansız değilse, 

belirtilen bu özel maslahata vakıf olmak da imkan dahilinde demektir. Bu noktada 

yine Râzî'nin ifade ettiği gibi, illetin illet olmasının illeti olduğu için, hikmetin 

doğrudan hükmün illeti olması daha uygun ve evladır.290 

O halde hikmetle talili geçerli bir yöntem olarak kabul ettiğimizde, vasıfla 

talilden vaz mı geçilecektir? Aslında sözü edilen nedenlerle her ne kadar hikmetle 

talil bir yönüyle vasıfla yapılan talile tercih edilirse de, vasıfla yapılan talil de, 

kendisini belirlemenin hikmeti tespitten daha kolay olması açısından hikmetle talilde 

bulunmaya tercih edilir. Böylece vasıf ve hikmet farklı yönleriyle birbirlerine 

üstünlük (râcih-mercûh) kurdukları için aralarında eşitlik meydana gelmiş 
demektir.291 Bu nedenle her biri ayrı bir metod olarak kullanılabilir. 

Ayrıca, müçtehitlerin hikmetleri araştırıp ortaya çıkarması da onların yerine 

getirmeleri gerekli olan bir görevdir. Çünkü, nassın bulunmadığı durumlarda nasılki 

müçtehit kıyas yapmak ve kıyası yapabilmek için illeti bulmak ve bunun için de 

araştırma yapmak zorundadır, aynı şekilde kendisi gerçek illet olan hikmeti 

belirleyebilmek için dahi araştırma yapması gerekir.292 

Hikmetle talili şartlı olarak kabul edenlerse, hikmet açık ve istikrarlı 

olduğunda bunu benimsediklerini belirtmektedirler. Çünkü, hüküm açık ve istikrarlı 

bir vasıfla birlikte bulunduğunda, kendisi istikralı olmayan hikmeti de kapsadığı 

konusunda icma oluşmuştur. Her ne kadar hükmün konulmasının amacı bu vasıf 

değilse de -gizli olan hikmetleri de içinde barındırdığından- onunla talilde bulunmak 

geçerli kabul edilmiştir. Kısacası, hükmün konulmasındaki amaç olan hikmet, eğer 

açıklık ve istikrar yönünden vasıf ile eşitliği sağlarsa, bu durumda onunla talilde 

bulunmak daha yerinde olacaktır.293  

Hikmetle talili gerek mutlak gerekse şartlı olarak caiz gördüğü belirtilen 

alimler çok defa, getirdikleri kayıtlarla bir bakıma aslında hikmeti esnek yapısından 

çıkarıp illete dönüştürmüşlerdir. 294 

Belirli kayıtlar dahilinde hikmetle talili kabul edenlerin başında Âmidî ve es-

Sûfî el-Hindî gelmektedir.295 

Bu tartışmalardan sonra belki de en isabetli tercih, hikmetle talili şartlı olarak 

caiz görenlerin görüşüdür.  

Diğer taraftan, hikmetle talilin Şeriatte vaki olmadığını bunun yani açık ve 

istikrarlı hikmetin varlığının tamamıyla bir faraziye olduğunu ileri sürenlere 

verilecek en kestirme cevap ise; naslarda hikmetle talilin gerçekleştiğine dair sayısız 
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örneklerin varlığını göstermek olacaktır. Bu örneklere sonraki bir bölümde yer 

verilecektir. 

Ancak hikmetle talilin uygulamada naslarda vaki olmadığını ileri sürenler, 

bundan maksatlarının mücerret hikmetle talilin yasaklığı olmadığını ileri sürerler. Bu 

nedenle ayet ve hadislerdeki mevcut örneklerin onların itirazlarını haksız kılmadığını 

ifade ederler. Aksine onların asıl kastettikleri şey, tıpkı açık vasıfların ahkam için 

emare sayılması gibi, hikmetin de hükmün konulmasını gerekli kılan bir emare 

kılınması ve bununla talilde bulunulmasıdır.  

Yani onların çekinceleri, hükümlerin kendisiyle nasların mahallinden başka 

bir olaya aktarıldığı (ta'diye)  'kıyas illeti' hakkındadır. Yoksa naslarda yer alan ve 

'teşrii illet' denilen husus değildir. Mesela, Allah içkiyi, ayette de açıkça ifade 

edildiği gibi, insanlar arasında kin ve düşmanlığa sebep olduğu için haram kılmıştır. 
Ancak belirtilen bu illetlerle, Şari, bunların hükümlere geçişli kılınmasını (ta'diye) 

kastetmemiştir. Tam tersine, hükümlerin konulmasındaki hikmetleri açıklamak, 

böylece insanların onlardaki celb-i masalih ve def-i mefasid yönlerini bilmelerini 

teminen, bu hükümlere daha sıkı bağlanmalarını istemiştir.296  

 Mezheb imamlarına ait  hikmetle talil örnekleri için de aynı açıklama 

geçerlidir. Yani onlar da, hükümlere bir açıklama getirmek için bu örnekleri 

vermişler yoksa bununla hükümlere geçişli (teaddi) olan bir illeti kastetmemişlerdir. 

 Aslında illetlerin geçişli olup olmaması meselesi ayrı bir konudur ve hem 

açık vasıflar hem hikmetlerle her ikisiyle de ilgilidir. Geçişlilik açısından bunlar 

arasında bir fark yoktur. İllet olarak zikredilen bir çok vasıfta dahi geçişliliğin 

meydana gelmediği bir gerçektir. 

 Gerçekte, hikmetle talil konusunda sürekli aleyhte bir örnek olarak zikredilen 

yolculukta namazların kısaltılması meselesinde de geçişlilik (teaddi) söz konusu 

değildir. Yani yolcu olmayanlara hüküm geçmez. Çünkü bu konu ibadetlerdendir. 

İbadetlerde ise talilin geçerli olmadığı, bir münasebete itibar edilemeyeceği genel 

kabul gören hususlardandır. Kısacası mesele kıyas dairesinin dışındadır. 

 Usulcülerin furuatla ilgili eserleri incelendiğinde, onların bir çok meseleyi 

darlık, güçlük, meşakkat, ihtiyaç ve maslahat ile illetlendirdikleri görülecektir. Bu 

ise, kendisiyle talilin caiz olamayacağını iddia ettikleri hikmetin bir türünden başka 

bir şey değildir.297  

  Mezhep imamların ictihadlarını incelediğimizde de hem açık vasıflarla hem 

de hikmetlerle talilde bulundukları görülmektedir. Bu nedenle bazılarının ileri 

sürdüğü gibi, hikmetle talilin yasaklanması söz konusu değildir. Aksi taktirde, 

imamların hikmetle talilleri mümkün olamazdı. Dolayısıyla bu sözler, imamların 
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tabilerinin münazaralarında yer alan ancak gerçekle alakası bulunmayan 

iddialardır.298  

 Ancak İslam hukuk tarihindeki bunca örneğe rağmen, bu tür ictihad ve 

yorumların, hükümlerin hikmetle talil edilebileceğinin açık örnekleri veya böyle bir 

metot önerisi olarak tanıtmanın doğru olmayacağı da ileri sürülmüştür.299  

 Netice itibariyle bazı hukukçuların hikmetle talile karşı çıkmalarının asıl 

sebebi; onların mezhep imamlarından nakledilen bir kısım fer'i hükümleri genel ve 

kapsamlı kıyaslarla, açık ve istikrarlı illetlerle kurallaştırma ve böylece mevcut fıkhi 

hükümler arasından yeni hükümler çıkarabilme (tahriç), mezhebin bütünlüğünü 

koruma ve herhangi bir feri hükümde farklılık iddiasıyla mezhebin kendi içinde 

çelişkiye düştüğüne dair muhtemel itirazları önleme gayretleri olduğu görülecektir.300 

 Nitekim İbnü'l-Hümâm (v/h.861) ribanın haram kılınmasındaki iki temel 

amacın insanların mallarının korunması ve zarara uğramalarının önlenmesi –hikmeti-

olduğunu belirtmiştir. Fakat bu hikmetle talile gidilmediğini, çünkü hükmün malları 

'koruma' gerekçesiyle talil edilmesi halinde, bir kölenin iki köleye, bir devenin iki 

deveye karşılık satılmasının da caiz olmamasının gerekeceğinin, halbuki peşinolması 

halinde böyle bir satışın mezhepte caiz olduğunun ittifakla kabul edildiğini ifade 

etmiştir. Hatta Hanefiler bir köleyi bir köle, bir Herat elbisesini de iki Herat elbisesi 

ile değişmenin caiz olduğuna dair mezhepte mevcut olan hüküm ile çelişkiye 

düşmemek için, riba yasağının hikmeti 'insanların mallarının haksız mübadeleden 

korumak' olduğu ve bu hikmetin gerçekte illetin de ta kendisi olduğu halde, bu 

hükmü 'keyl (ölçü) veya vezin (tartı) birliği' illeti ile talil ederek objektif bir kurala 

ulaşmaya çalışılmıştır.301 

 İbnü'l-Hümam'ın  sözlerinden, yapılan bu tercihlerin asıl amacının, hikmetle 

talile gidilmesi halinde mezhebe yöneltilebilecek eleştiri ve itirazlardan kurtulmak ve 

mezhebin kendi içinde mantıki tutarlılığını kontrol etmek ve korumak olduğu 

söylenebilir.302 

 Klasik teoride hikmetle talile fazla itibar edilmediği iddialar arasındadır. Bazı 

İslam hukukçularının hikmetle talilin mümkün olduğu yönündeki ifadeleri yanlış 
anlaşılmamalıdır. Bu sözleri onların, mutlak anlamda  ve kayıtsız olarak hikmetle, 

yani doğrudan ve sadece şariin amaçları esas alınarak talil yapılmasını uygun 

gördükleri anlamına gelmez. Bu ifadelerden bir kısmı aslında gerçek illetin hikmet 

olduğunu anlatmaya ve vurgulamaya yöneliktir.303 

Bununla birlikte hükümle sebep arasında kurulan anlam bağlantısının sürekli 

olarak hikmet ölçeğine vurulmak suretiyle kontrol edilmesi ve hikmete uygunluk 
                                                 
298 Şelebî, Ta'lîl, s.148 
299 Ferhat Koca, “Hikmet” ,T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, İst.,1998, XVII, 517 
300 Şelebî, Ta'lîl, s.149 
301 Muhammed b. Abdülvâhid es-Sîvâsî, Şerhu Fethi'l-Kadîr, (2.Baskı), Dâru'l-Fikr, Beyrut, (t.y.), V,  

9-10 
302 Koca, “Bir Deneme”, s. 91 
303 Koca, “Hikmet”,  XVII, 518 
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bulunduğu sürece korunması, aksi taktirde hikmeti gerçekleştirebilecek başka anlam 

bağlantılarının tespit edilmesi gerekir. 

Esasen İslam hukukçularının prensipte hikmetle talile karşı olmalarının 

temelinde, Necmeddin et-Tûfî gibilerin savunduğu üzere şer'i gayeler vasıta 

kılınarak, nasların lafızlarını geçersiz kılacak ve onları iptal edecek şekilde geniş 
(serbest) yorumlamaların önünü alma düşüncesi hakimdir. Ancak bu yaklaşım tarzı 

hiçbir şekilde hikmetin ihmal edilmesi anlamına gelmemiştir. Aksine hikmet, hukuk 

tefekküründe tikel hükümlere ilişkin özel amaçların kendine göre test edileceği bir 

kriter olarak önemle koruna gelmiştir.304 

Son olarak hukukta objektifliğin, istikrar ve hukuk güvenliğinin 

korunabilmesi, kargaşa ve düzensizliğe düşülmemesi için talilin daha açık ve objektif 

vasıflara bağlanması ilkesinin her devirde büyük ölçüde korunduğunu söyleyebiliriz.  

 Çünkü şer'i hükümler, somut emir ve yasaklardan oluşmalı, insanlar somut 

şeylerle yükümlü tutulmalıdır. Bu nedenle şeri hükümlerin ruhuna itibar kapısı 

herkes için aralanmamış, şer'i sırlar (makasıd) gizli tutularak sadece ilimde 

derinleşmiş olan kimseler bu bilgiye ulaşabilmiştir. Çünkü mükelleflerin 

çoğunluğunun neyin maslahat neyin mefsedet olduğunu bilmesi mümkün değildir. 

Şayet şekillerin önemli olmadığı, asıl önemli olanın bunların ötesindeki ruh ve mana 

olduğu (makasıd-ı aslî) ileri sürülseydi, bu durumda şeri hükümlerin bazılarını terk 

gündeme gelir ve neticede herkesin istediği şekilde tevillere yönelmesinin yolu 

açılarak, dinde büyük ihtilafların doğmasına zemin hazırlanmış olurdu. Nihayetinde 

de Şari'in maksatları gerçekleşemezdi.305 

 Bütün bu nedenlerden dolayı raşid halifeler ve müctehid imamlar, dinin kalıp 

ve şekillerinin yerleşmesine, onların ruhuna olan özenden daha fazla hassasiyet 

göstermişler, buna daha çok önem vermişlerdir.306 

Ancak bununla birlikte, lafzi kalıplar içinde sıkışıp kalmamak, İslam'ın 

ruhunu ve temel amaçlarını canlı tutabilmek ve bu prensipler ışığında ictihatlara yön 

verebilmek için şeri hükümlerin hikmetlerinin yani insanların maslahatlarının 

gözetilmesinin, tespit edilip üzerine hüküm bina edilebilecek -yani açık, değişken 

olmayan (mundabıt) ve genelde hikmeti de içeren- durumlarda bu maslahatlara göre 

hareket edilmesinin gerekliliğine inanıyoruz. 
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c) Amaçsal Yorumlama Mekanizmaları : 

 

Şer’i hükümlerde gözetilen amacın insanların maslahatlarını temin etmek 

olduğunu tespit ettikten sonra şimdi de bu amaca bizi götürecek yorum 

mekanizmaları üzerinde durmaya çalışacağız.  

Daha önce yaptığımız incelemelerde, hikmetlere göre talilin genelde kabul 

görmediği kıyas işlemi, nihayetinde dilsel araçlara dayandığından, bu tekniğin bir 

takım kısıtları olduğu ortaya çıkmıştır.  
Bunun sonucu olarak kıyasın bu kısıtlarından müctehidi kurtaracak ve daha 

rahat yorum yapma imkanını sağlayacak yeni yorum mekanizmaları ortaya çıkmıştır. 
Bu tekniklerin şer’in gayesi olan, insanların maslahatlarını temini esasına dayalı ve 

bunları gerçekleştirmeye daha elverişli ve kullanışlı yöntemler olduğu görülmektedir.  

 Bu mekanizmalar ise; istihsan, zerâi’, hiyel, örf ve istislah’tır. Şimdi bu 

metodlar ve amaçsal yorumlamadaki konumları üzerinde duracağız. 

 Aslında usul esaslarının günümüzde uygulama alanına aktarılamamış olması 

temel problem olarak durmaktadır. Bu esaslar şu anda bir bütün olarak siyasette ve 

yönetimde işler konumda bulunmamaktadır. Dolayısıyla klasik anlama yöntemlerinin 

imkanlarını kullanmadığımız ve/veya kullanamadığımız için, onların sınırlarından 

bahsetmek de anlamlı değildir. Bu yöntemlerin hangi dereceye kadar kullanışlı ve 

faydalı oldukları ancak onların imkanlarını kullanmaya başladığımızda kendiliğinden 

ortaya çıkacaktır.307 

 

1. İstihsân ( ن�	
�� : ( ا
 

Şeri delillerden bir hüküm çıkarma yöntemi olarak bu metod özellikle Ebu 

Hanife’ye dayandırılmaktadır.308 Ancak İmam Malik’in hatta Ahmed b. Hanbel’in 

dahi bu yöntemi kullandıkları iddia edilmektedir.Öyleki İmam Malik’in istihsan için 

‘ilmin onda dokuzudur’ dediği rivayet edilmektedir.309 

İmam Şafii ise bu yönteme en sert şekilde karşı çıkanlardan biridir. Hatta, her 

ne kadar kendine ait kitaplarda yer almasada ona dayandırılan bir sözünde ‘İstihsan 

yapmak kendiliğinden hüküm koymaktır’ dediği ifade edilmektedir.310  

Şafii Risale adlı meşhur usul kitabında da istihsanı; nasları ve kıyası bir tarafa 

iterek kişinin zevkine ve keyfine göre hüküm vermesi olarak nitelendirmektedir.311 

                                                 
307 Mehmet Koçak, Mehdi Hareketinden İslam Devrimine Sudan, Esra Yay., Konya, 1999, s.199; 

Görgün, İlahi Sözün Gücü, s.213 
308 Ebu’l-Huseyn el-Basrî, el-Mu’temed fî Usûli’l-Fıkh, (Tah.Halil el-Mîs), Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 

Beyrut, 1403, II, 295; Ebu İshâk İbrâhîm eş-Şîrâzî, el-Luma’ fî Usûli’l-Fıkh, Dâru’l-Kutubi’l-
İlmiyye, Beyrut, 1985, s.121; Gazâlî, Mustasfa, I, 626; Râzî, Mahsûl, II, 559 

309 İbn Kudâme, Ravza, I, 407-408; Âmidî, İhkâm, IV,162; Şatıbî, Muvafakât, II,307;IV,209; Şevkânî, 
İrşâdu’l-Fuhûl, s.401-402 

310 Gazâlî, Mustasfa, I, 626; Âmidî, İhkâm, IV,162 ( ش�ع � ( 4> ا����> 9�
311 Şâfiî, Risâle, s.504-505,507 
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Aslında istihsana karşı çıkanlar onun dayanaksız ve keyfi bir yöntem 

olduğunu düşünerek ona ve onu kullananlara hücum etmişlerdir. Halbuki keyfiliğe 

bağlı olan bir yöntemin Hanefiler dahil hiç kimse tarafında savunulması mümkün 

değildir. Dolayısıyla yapılan tartışmaların lafzî olduğu açıktır.312 Gerçekte bu metod 

heva ve arzulara değil tam tersine bir takım kuvvetli delillere ve hatta Şatıbî’ye göre 

Şari’in maksatlarına dayanmaktadır.313  

Sözlükte ‘güzel görmek’ anlamına gelen istihsan’ın terim anlamı üzerinde 

ihtilaf olduğundan usulcülerin değişik tarifleri söz konusu olmuştur. Bu tariflere göre 

istihsân: 

“Müctehidin vicdanını etkileyen, fakat onu ifade etmekte güçlük çektiği ve 

açıkça ortaya koyamadığı bir delildir”314 

“İcma, nass, kıyas veya istidlale dayanarak iki delilden daha kuvvetli olanı 

almaktır.”315 

“Zahir kıyasa muarız olan bir delildir.” Bu aykırılık ise nass, icmâ ve zarurete 

dayanarak kendisini gösterir.316 Veya benzer bir tarifle: “Kıyasın gerektirdiği şeyden 

ondan daha kuvvetli bir kıyasa dönmektir.” Bu da yine naslara, kıyasa aykırı sahabi 

görüşlerine, hafî manalara ve örf-adetlere dayanılarak yapılır.317   

Celi-hafi kıyas ayrımına göndermede bulunan bir tarif de şöyledir: “Manası 

öncelikle anlaşılan celî kıyasa aykırı düşen, nass, icma, zaruret veya gizli (hafî) kıyas 

gibi delillerdir.”318 

İstihsanın dayanaklarından biri olan maslahata işaret eden diğer bir tanımda 

ise şöyle denmektedir: “Bir delilin hükmünden, insanların maslahatını temin için adet 

olana dönmektir.”319 

Serahsî’nin ise, Mebsût adlı furu’a ait eserinde yaptığı tariflerden hareketle, 

istihsânı daha çok zorluğu ortadan kaldırma ve insanlar için kolaylık sağlama 

prensiplerine dayandırdığı görülmektedir. Onun yaptığı istihsân tarifleri şöyledir; 

                                                 
312 Ebu’l-Huseyn, Mu’temed, II, 295; Şîrâzî, Luma’, s.121; Gazâlî, Mustasfa, I, 626-634; Âmidî, 
İhkâm, IV,163; Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl,s.402 (İstihsanın şerî bir esas olduğunu ispatlamak için, h-
s-n kökünden kelimelerin geçtiği ayet ve hadislerin birer örnek olarak gösterilmesi bununla 
yetinilmeyip  Şafiînin de birebir hanefilerin kullandığı aynı kelimeyi (<أ���� ) ve hatta benzer 
anlamda bir kelimeyi ( kأ��� ) kullanmış olduğunun bile zikredilmesi ve  bunlar üzerinde dahi 
tartışmaların yapılması konunun ne kadar da özünden uzak, lafzi boyutlara indirgendiğini 
göstermesi açısından kayda değerdir. Bkz. Serahsî, Usûl, II, 200; Gazâlî, Mustasfa, I,628-629; Râzî, 
Mahsûl, II, 561; Âmidî, İhkâm, IV,162,165) 
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315 Şîrâzî, Luma’, s.121 
316 Serahsî, Usûl, II, 200,202-203 
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Hanife’nin kendisinin uymadığını örneklerle ispatlamaya çalışmakta ve onu ağır bir şekilde 
eleştirmektedir.) 
318 İbn Bedrân, Nüzhe, I, 409 (Hanefilerde kıyas terimi ile genelde kastedilen ‘celi kıyas’tır. İstihsân 
ile de ‘hafî kıyas’ kastedilir. a.y.) 
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“Kıyası terkedip insanlar için en uygun ( d9أو )olanı almaktır.”, “Şahsın veya halkın 

içine düştükleri şeylerle ilgili hükümlerde kolaylık yönlerini araştırmaktır”, 

“Genişliğe göre hareket etmek ve kolay olanı istemektir.”, “Müsamaha ve ruhsat 

esasına göre hareket ekmektir.” Bütün bu tarifler de neticede dinin temel 

prensiplerinden olan zorluğu bırakıp, kolay olanı almaktan ibarettir.320     

Cürcâni de (v/h.816) istihsanla ilgili klasik tarifleri naklettikten sonra, onu 

‘Kıyası terkedip insanlar için en faydalı (d9أر )olanını almak” şeklinde 

tanımlamaktadır.321 Belki de bu tarif istihsanın özünü vurgulayan en etkili tariflerden 

biridir. 
Son olarak Kerhi’ye (v/h.340) nisbet edilen, diğerlerinden görece daha 

kapsamlı bir tanımı aktaracağız. Buna göre istihsân: “Kişinin bir meselede , o 

meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vaz geçmesini gerektiren bir gerekçe ile 

o hükmü bırakıp aksine bir hüküm vermesidir.”322 

Görüldüğü gibi literatürde bu ve buna benzer daha bir çok farklı tarif yer 

almaktadır. Ama tariflerden de anlaşıldığı üzere, bunların herbiri istahsan yönteminin 

bir veya birkaç özelliğine işaret etmekle yetinmekte metoda ait bütün unsurların 

hepsini içine alan kapsamlı bir tarife rastlanmamaktadır. Kerhî’nin tanımında da 

eksik olan istihsan’ın dayandığı ‘gerekçe’lerin sayılmamış olmasıdır.  

Ancak yukarıda sıraladığımız tariflerden faydalanarak söz konusu 

‘gerekçe’leri de içine alan bir tarifi şu şekilde yapmak mümkündür; 323             

“İstihsan: Kişinin bir meselede, o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden 

vazgeçmesini gerektiren, nass, icmâ, zaruret, hafî kıyas, örf veya maslahat gibi bir 

gerekçeye dayanarak, o hükmü bırakıp başka bir hüküm vermesidir.” 

Aslında istihsan metodunun hangi gerekçelere dayandırılarak kullanıldığını 

dolayısıyla kaş çeşit olduğunu tespit etmenin en kolay yolu, pratiğe yani furu 

eserlerine bakmaktır. Bu kaynaklar incelendiğinde istihsan çeşitlerinin, kimilerinin 

sınırlandırdığı gibi az olmadığı hatta Şelebî’nin tespitlerine göre bunun sekize kadar 

çıktığı görülecektir.324  

Yapılan araştırmalar özellikle istihsan konuları içinde sıkca kullanılan ‘kıyas’ 

teriminin, ilk akla gelen ‘usûlî kıyas’ anlamından daha çok, bir nevide ortaya çıkan 

delillerin toplamından elde edilen ‘genel kural’ manasında veya ‘umûmi delil’in 

muktezası (âmm nass) veyahutta ‘özel mana’ anlamında kullanıldığını 

                                                 
320 Ebû Bekr es-Serahsî, el-Mebsût, Dâru’l-Ma’rife, Beyrût, 1406, X,145 
321 Cürcânî, Ta’rîfât, s.32  
322 Ebu’l-Hüseyn, Mu’temed, II,296; Râzî, Mahsûl, II,559-560; Âmidî, İhkâm, IV,164 
323 Muasır alimlerden merhûm Hallaf’ın kendisinin ulaştığı, istihsanın hafiliğine ve istisnâî 

hükümlerden oluştuğuna vurgu yapan, tarif ise şöyledir; “İstihsan: Müctehidin, düşüncesine tesir 
eden ve kararında etkili olan bir delil nedeniyle, celî kıyasın gerektirdiğinden hafi kıyasa veya küllî 
hükümden istisnâi hükme dönmesidir. Abdulvehhâb Hallâf, İlmi Usûli’l-Fıkh, Dâru’l-Hadîs, 
Kahire, 2003, s.88 

324 Şelebî, Ta’lîl, s.327 
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göstermektedir.325 Bu nedenle kıyas kelimesinin geçtiği yerlerde bu anlamları 

dikkate almak gerekecektir. 

Şimdi son yaptığımız istihsan tarifinde yer alan herbir gerekçeyle ilgili birer 

örnek vermek suretiyle konunun açıklığa kavuşmasına çalışacağız. 

Nass gerekçesiyle yapılan istihsana örnek; selem ve icare akitlerinin ve 

vasiyetin meşruluğu, unutarak yeme ve içmenin orucu bozmamasıdır. Selem 

sözleşmesi, peşin para karşılığında bir şeyin belirli özellikler taahüt edilerek ileride 

teslim edilmek üzere satılması demektir. Selem akdi ile ilgili bir lehte diğeri aleyhte 

iki hadis varid olmuştur. Alimler lehteki hadisten hareketle selemin geçersiz 

sayılmasını gerektiren genel nastan ayrılıp insanların ihtiyaçlarını gözeterek lehteki 

özel nassa göre hüküm vermişler ve selemi caiz görmüşlerdir. Hanefiler bu konuda 

şu ifadeyi kullanmışlardır: “Selem, kıyasa aykırı olmakla birlikte, istihsanen uygun 

görülmüştür.” Bu cümlede kıyastan maksat selemin geçersiz sayılmasını gerektiren 

‘genel nitelikli nass’ yani aleyhteki hadistir.326 

İcma gerekçesiyle yapılan istihsana örnek olarak gösterilen istısna aktinde bir 

kimsenin, bir sanatkarla belirli bir bedel karşılığında kendisine bir şey yapması için 

sözleşmesi söz konusudur. Ancak bu sözleşme, aktin yapıldığı sırada akit konusu 

olan iş/ürün bulunmadığı için, alış-verişle ilgili mevcut genel kurallara göre geçersiz 

sayılması gerekirken insanların genel ihtiyacı nedeniyle meşru görülmüş ve bu 

hususta icma oluşmuştur. Yani kıyasa aykırı olduğu halde akit geçerli kabul 

edilmiştir. 327Burada kıyas kelimesiyle kastedilen madumun satışının mümkün 

olamayacağıyla alakalı yerleşik genel kuraldır. Hamamlarda yıkanmak için yapılan 

şifahi sözleşmeyi de bu konuya örnek olarak gösterebiliriz.  

Zaruret gerekçesiyle yapılan istihsana örnek; kamunun ihtiyacı ve sıkıntının 

ortadan kaldırılması genel gayesiyle zarurete dayanarak içine necaset düşen kuyu ve 

havuzların, genel kuralın aksine, kıyasa aykırı olarak belirli sayıda kova su tahliyesi 

yoluyla temiz kabul edilmesidir.328 Burada terkedilen kıyas, pislenmiş kuyu ve 

havuzların asla temizlenemeyeceği genel kuralıdır.  

Hafi kıyas nedeniyle yapılan istihsanın örneği yırtıcı kuşların artıklarının 

temiz sayılmasıdır. Çünkü kıyasa göre yenmesi haram olan hayvanların salyası pis 

sayıldığından yırtıcı hayvanların artığı da pis sayılmaktadır. Bu nedenle yenmesi 

haram olana yırtıcı kuşların artığının da pis olması gerekirdi. Fakat yırtıcı kuşlar suyu 

gagalarıyla içtikleri için salyaları suya bulaşmamakta ve bu nedenle de yırtıcı 

kuşların artığı istihsanen temiz sayılmaktadır. Aynı şekilde sakınılmasındaki güçlük 

nedeniyle kedinin artığının temiz sayılmasının nas ile bildirilmesi de bu istihsan 

                                                 
325 Şelebî, Ta’lîl, s.327 vd., 248 
326 Sîvâsî, Şerhu’l-Feth, VII,70-73 (Aslında naslar sebebiyle istihsandan söz edilmesinin isimlendirme 

ve tasnif çabasından öte bir anlamı yoktur. Zira zaten başka bir delile gerek kalmaksızın ayet ve 
hadislerin bizzat kaynak oldukları aşikardır.) 

327 Zeynüddîn İbn Nüceym, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzi’d-Dekâik, Beyrut, (t.y.), V, 218 
328 Serahsî, Usûl, II,2002-203 
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türünü desteklemektedir. Çünkü açık yerlerde özellikle de çöllerde kapları yırtıcı 

kuşlardan uzak tutmak konusunda zorluk vardır.329 Bu örnekte ise kendisine aykırı 

hüküm verildiği söylenen kıyas, usûlî kıyastır.  

Başka bir istihsan çeşidi ise örf gerekçesiyle yapılandır. Mesela; halk arasında 

oluşan örf nedeniyle, vakfedilmesi genel kurallara göre mümkün olmayan 

menkullerin de vakfedilebilmesine izin verilmesi bu türdendir. Kıyasa yani genel 

kurala aykırı olarak istihsanen buna cevaz verilmiştir.330   

Son olarak ele alacağımız istihsan gerekçesi ise maslahattır. Hanefi 

mezhebindeki genel kurala göre, muzâraa (ziraat ortaklığı) akdi, tarafların veya 

taraflardan birinin ölümü ile sona ermektedir.Ancak maslahat gerekçesiyle bazı 

halleri bu kuraldan istisna etmişlerdir. Mesela, toprak sahibinin öldüğü fakat ürünün 

henüz olgunlaşmamış olduğu durumlarda kıyasa aykırı olarak, emek sahibinin 

menfaatini korumak ve onu zarara düşmekten kurtarmak için istihsanen sözleşmenin 

devamına hükmedilmiştir. Terkedildiği söylenen kıyas ise mezhebin koyduğu genel 

kuraldır.331 

Fıkhın pratik hayatla ilgili kaynakları incelendiğinde aslında usulcülerin 

iddialarıyla söz konusu fıkhın gerçekleri arasında büyük farklılıklar olduğu 

görülecektir. Çünkü işaret ettiğimiz eserlerde mesela hanefi fıkhında istihsan 

yöntemine ait çeşitlerin daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Oysaki usulcülerin 

istihsanla ilgili yaptıkları tariflerin bu çeşitliliği ortaya koymaktan çok uzak oldukları 

aksine bu metodu çok dar kalıplara hapsettikleri ve sınırlandırdıkları anlaşılmaktadır. 

Şelebî bunun sebebini insanların kendi yaşadıkları zaman diliminin şartlarından ve 

atmosferinden etkilenmelerine ve kendilerince bu ortama uygun rolleri 

üstlenmelerine bağlamaktadır.332 

Hanefî mezhebinin fıkhı değil ama Ebu Hanife’nin oluşturduğu fıkıh; insanlar 

için en faydalı olanı tercihi ve bunun için umumi delil (nass) veya kendi koymuş 
olduğu kurallar karşılığında maslahata itibarı esas alıyordu. Gerçekte Ebu Hanife 

böyle davranmakla kimilerinin iddia ettikleri gibi şeriatin sınırları dışına çıkmış 
olmuyordu aksine tam da onun sırlarına ve gayelerine ve de sahabenin yoluna uygun 

bir yöntemi tercih etmiş oluyordu.333 

Şelebî icmaya dayalı istihsan örneklerinden biri olan istısna akdi ile ilgili 

değerlendirmelerinden sonra, nasların ihtiyaç ve maslahat nedeniyle tahsis 

edilebileceği neticesine ulaşmaktadır. Çünkü, “Sende olmayan şeyi satma” 

hadisindeki emre rağmen, istısna akdinin geçerliliği üzerinde icma oluşmuştur. 

                                                 
329 Serahsî, Usûl, II,204 (Kaynaklarda yer alan istihsan örneklerinin bu metodun hangi çeşidi olduğu, 

kategorisinin neresi olacağı hususu tamamen subjektif olup kişiye göre sınıflandırmalar yapılmıştır. 
Mesela yırtıcı kuşların artıkları meselesi kimine göre zaruret, kimine göre de hafi kıyas gerekçesiyle 
yapılan istihsan nevindendir.) 

330 İbn Nüceym, Bahr, II,218 
331 İbn Nüceym, Bahr, VIII, 186-188 
332 Şelebî, Ta’lîl, s.360 
333 Şelebî, Ta’lîl, s.360-361 
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Burada ihtiyacın zaruret derecesinde olduğunu dolayısıyla bunun da yasakları mubah 

hale getirdiğini gerekçe olarak ileri sürmek mümkün değildir. Zira söz konusu olayda 

zaruret halinin oluştuğundan söz edilemez. Çünkü insanların bu isteklerini istısna 

akdi dışında da, tıpkı günümüzde olduğu gibi, muhtelif cins ve modellerde mesela 

elbise ve ayakkabı üretimiyle gerçekleştirmeleri de pekala mümkündür. Bu sayede 

herkes kendi zevk ve isteklerine uygun ürünlere rahatlıkla ulaşabilecektir.334 

Şelebî’ya göre; İstihsanla ilgili bir çok örnekten hareketle netice itibariyle 

Ebu Hanife ve arkadaşlarının maslahatlara itibar ettiklerini ve onunla naslarda tahsise 

gittiklerini ve hatta bazı durumlarda maslahatlarla naslara muaraza ettiklerini 

söylemek mümkündür. Öyleki kimilerinin zannettiği gibi bu maslahatların hepsi de 

zaruret derecesinde değildi. Tam tersine bir kısmı bu özellikteyken bazılarıda zaruret 

sınırına ulaşmamış maslahatlardan oluşuyordu. Ne yazıkki onlardan sonra gelen 

alimler ‘naslar karşısında maslahatlara itibar edilmez’ anlayışıyla imamların 

vardıkları bu noktadan geri adım atmışlardır.335 

Malikî mezhebinde ise istihsân; külli delile karşılık cüz’î maslahatın alınması 

anlamına gelir. Mesela bazı konular vardır ki, kıyas  belli bir hüküm gerektirmekte; 

ancak o hükmün o şeyde uygulanması başka açılardan bir maslahatın ortadan 

kalkmasına  veya bir mefsedetin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İşte bu gibi 

durumlarda istihsân metodu devreye girmekte, sıkıntı ve meşakkat alanları genel 

kuraldan istisna edilmektedir. Tıpkı ariyye yani ağaç üzerindeki yaş hurmanın, 

tahmini olarak kuru hurma ile değiştirilmesi meselesinde olduğu gibi. Bu konu 

aslında riba kapsamına girmekte fakat taraflara şefkat göstermek ve onlardan 

sıkıntıyı kaldırmak için söz konusu akde izin verilmektedir. Aslında bu ve buna 

benzer durumlarda temel esas, özellikle maslahatın celbi ve mefsedetin 

uzaklaştırılması konusunda mümkün olduğunca amellerin sonuçlarının dikkate 

alınmasıdır.336 

Malikilerde de külli delilin terkedilmesi, örf, maslahat, icma ve meşakkati 

kaldırıp insanlara kolaylık sağlama gerekçelerine dayanmaktadır.337 Bu itibarla İmam 

Malik’in maslahat ile tahsisi istihsanen kabul ettiği ifade edilmektedir.338 

Kimilerine göre aslında istihsanı müstakil bir delil olarak ele almak da doğru 

değildir. Çünkü şayet bu metod diğer yöntemlerin içine dahil edilebilirse söz konusu 

konuşmalar birer tekrardan ibaret olur. Yok eğer bu yöntemlerin dışında kalıyor 

onlara dahil edilemiyorsa bu taktirde de onun dini açıdan hiçbir kıymeti yok 

demektir.339  

                                                 
334 Şelebî, Ta’lîl, s.302 
335 Şelebî, Ta’lîl, s.362-363 
336 Şatıbî, Muvafakât, IV,206-207 
337 Şatıbî, Muvafakât, IV,208 
338 Şatıbî, Muvafakât, IV,209 
339 Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.403 
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Hallâf da aynı şekilde istihsanın kanun koymada müstakil bir kaynak 

olmadığı görüşündedir. Çünkü ona göre bu metodun unsurlarından olan hafi kıyas 

yoluyla ulaşılan hükümlerin celî kıyas kapsamına, maslahat unsuruna dayalı olarak 

ortaya konan hükümlerin ise külli hükümlerden bazı cüzilerin istisnası kuralına dahil 

edilmesi mümkündür. Hatta ona göre Hanefilerin istihsanı, bu külli hükümlerden 

bazı cüzileri istisna etmek suretiyle mürsel maslahatlarla istidlalde bulunmaktan 

ibarettir.340  

Gerçekte İmam Malik de ‘istihsan’ın müstakil bir metod olmadığı 

düşüncesindedir. Ona göre, ‘istihsan’; ‘mürsel maslahatlar’ göz önünde 

bulundurularak yapılan istidlal şeklinin, kıyas üzerine takdim edilmesinden başka bir 

şey değildir.341 

Kimilerine göre Ebu Hanife’den de önce var olan, ancak onun ve talebeleri 

Yusuf ve Muhammed tarafından iyice geliştirilmiş olan istihsan metodu, bir iddiaya 

göre de –bir terim olarak kullanılmamış olsa da- ictihat tarzı olarak aslında sahabiler 

devrinden beri kullanılan bir yöntemdir.342 

İstihsan daha önce de işaret ettiğimiz gibi, halkın menfaati, kolaylık ve 

benzeri düşüncelerle, tatbiki bazı durumlarda istenilmeyen sonuçlara yol açan katı 

kıyası terketmek anlamına gelir.343 

Çünkü kıyas ve genel kuralların her yerde uygulanması, bazen insanların 

maslahatlarının çiğnenmesine veya zarara uğramalarına yol açmaktadır. Bunların 

önüne geçmek için kıyas ve genel kurallardan bazı istisnalar yapılmasına gerek 

duyulmaktadır.344 İşte istihsan yöntemiyle gerçekleştirilen de bundan ibarettir. 

Fazlur Rahman’ın da vurguladığı gibi, İslam hukukçuları kıyasın dar manada 

kullanılışının bırakacağı boşluğu doldurmak amacıyla, genelde, hukukî dürüstlük ve 

kamu yararları anlamına gelen Maslahat ve İstihsan gibi bir takım prensipler formüle 

etmişler; İstihsan’ı, mesela Kıyas sonuçlarının hüküm olarak çok katı olması halinde 

başvurulabilen, Kıyas’tan daha yüksek bir prensip olarak tanımlamışlardır. Hatta ona 

göre İstihsan ve Maslahat, Kur'ân ve Peygamberi’in sünnetinde bulunan herhangi bir 

prensibe ayrılmaz bir bağ ile tamamen bağlı bulunmayan iki ilkedir.345 

Hukukun kaynağı sadece örf, adet ve kanunlardan ibaret değildir. Aksine 

hukuk ilminin; onun siyasi, sosyal ve ekonomik gereklilikler ile uyumlu yürümesine 

ve insan ilişkilerinin makul ve faydalı şekilde gerçekleşmesine hizmet eden zaruret, 

ihtiyaç ve meşakkat gibi esasların gözetilmesinden doğan yardımcı kaynakları vardır. 

Kanunların hazırlanmasında bunların daima dikkate alınması gerekir yoksa ihmalleri 

                                                 
340 Hallâf, Usûl, s.91 
341 Şatıbî, Muvâfakât, I,40 
342 Abdülkadir Şener, İslam Hukukunun Kaynaklarından Kıyas, İstihsan ve İstislah, D.İ.B. Yay., 

Ankara 1974, s.117 
343 Schacht, İslâm Hukuku, s.47,70 
344 Şener, İslam Hukuku,  s.129-130 
345 Fazlur Rahman, Kur'ân'ı Yorumlama, (Çev.Osman Taştan), İslami Araştırmalar, S.5, Ekim 1997, 

s.103 
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halinde kanunlar işlerliklerini kaybetmeye mahkum olurlar. İşte istihsan metodu da 

bu kaynaklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.346 

Bu nedenle İslam hukuk tefekkürüne önemli bir açılım getiren bu metod 

sayesinde bir yandan doktrinde iç tutarlılık kontrol edilirken, bir yandan da yerleşik 

hukuk kurallarıyla, realite, adelet düşüncesi ve hukuk idesi arasında bir köprü 

kurulmaktadır. Ayrıca maslahat ile birlikte istihsan, klasik fıkıh doktrininin hatta 

nasların toplumsal realite, insanlığın ortak değerleri ve hukukun genel amaçları 

açısından yeniden yorumlanmasında da kilit kavramlarından biri olarak kabul 

edilmektedir.347 

Ancak Dehlevî’nin de dediği gibi, istihsan metodu dini tahrif edecek bir araca 

da dönüştürülmemelidir. Allah’ın hükümlerini koyarken gözetmiş olduğu hikmetlere 

vukufiyet iddiasında bulunup, maslahatlar bahane edilerek dini yozlaştıracak 

davranışlardan titizlikle uzak durulmalıdır.348 

Sonuç olarak istihsan metodu; dayandığı gerekçe ne olursa olsun, ister örf, 

ister zaruret ister gizli kıyas olsun nihayetinde insanların ihtiyaçlarını karşılama, 

onları zorluk ve sıkıntılardan kurtarma, faydalarını temin etme veya zararlardan 

onları uzak tutma temeline dayanmaktadır. Bu şekliyle de Şari’in ve şeriatin temel 

amaçlarına hizmet etmekte, nasların bu amaçlar çerçevesinde doğru yorumlanmasına 

ve anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. 

 

2. Zerâi’ ( ا��را�� ) : 
 

Zerâi’ sözlükte ‘vesile, yol’ anlamına gelen zerîa ( ا��ری�� ) kelimesinin 

çoğuludur. Genellikle  seddü’z- zerâi’ kalıbıyla kullanılmaktadır ve bu haliyle 

vesîlelerin engellenmesi anlamına gelmektedir. 

Terminolojide farklı tarifler bulunsa da netice kastedilen manalar birdir. 

Mesala Malikilerden Şatibî  zerâi’yi ‘Maslahat olan bir şeyi, mefsedet olan birşeye 

vesile edinmek’ olarak tanımlarken349 Hanbelî İbn Kayyım ise zerâi’yi seddü’z-zerâi 

kalıbından hareketle ‘Harama götüren yolların kapatılması’ olarak tanımlar.350 

Bacî’ye göre de zerîa; ‘Dış görünüşü itibariyle mübah olduğu halde yasaklanmış bir 

fiili işlemeye götüren husustur’351 

                                                 
346 Berki, Hukuk Mantığı, s.119 
347 Ali Bardakoğlu, “İstihsan”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, İst., 2001, XXIII, 346 
348 Dehlevî, Hüccetullah, I, 350 (Mesela Yahudiler Tevratta yer alan recm cezasını, kendilerince 
ulaştıkları, bu cezadan gözetilen temel maslahatlara aykırı görerek iptal etmişler ve yerine zina suçunu 
işleyenlerin vucutlarına karalar çalınmak suretiyle teşhir edilmelerini ‘güzel’ görmüşlerdir. Hz. 
Peygamber de bunun dini tahrif olduğunu açıkça ilan etmiştir.) 
349 Şâtıbî, Muvâfakât, IV,199 
350 İbn Kayyim el-Cevziyye, İ’lâmu’l-Muvakkıîn an Rabbi’l-Alemîn, (Tah.A.Rauf Sa’d), Dâru’l-Ceyl, 

Beyrut,1973, III,159 
351 Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.411 
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Şâtıbî gerçekte sedd-i zerâi kuralının dikkate alınması konusunda özü 

itibarıyla görüş birliği olduğunu, görüş ayrılıklarının ise ayrıntılarda gerçekleştiğini 

belirtmektedir. Çünkü fiilerin sonuçlarını dikkate almak bütün ekollerin benimsediği 

bir tutumdur.352 Bu nedenle hukuka aykırı sonuçlar doğuran eylemlerin engellenmesi 

(seddi-i zerâi’) gerekmektedir.  

Sedd-i zerâi’; caiz olmayan bir fiile caiz olan bir yolla ulaşmaya çalışan, 

aslında meşru olan bir işi araya koyarak, sonuçta yasak olan bir şeyi elde etmeye 

uğraşan insanların bu eylemlerinin yasaklanmasından ibarettir. 353 

Mesela bir kimse bir malı veresiye on dirheme satın alsa, bunun caiz olduğu 

açıktır. Çünkü bu akitle meşru olan bir maslahatı gerçekleştirmek istemektedir. Sonra 

bu adam aynı malı, satıcıya peşin olarak beş dirheme satmış olsa, bu alış veriş, sonuç 

itibarıyla beş dirhemin veresiye on dirhem karşılığında satılması şekline (faize) 

dönüşecektir. (îne akdi) Aradaki mal olduğu yerde durmakta, dolayısıyla dikkate 

alınmamaktadır; zira satış akdinin meşru kılınmasına gerekçe olan maslahat burada 

bulunmamaktadır. 354 İşte bu ve buna benzer, insanların şeri’i hükümleri çiğneyip 

harama girmelerine sebep olan yolların ve araçların, ortaya çıkaracağı 

mefsedetlerden dolayı engellenmesi gerekmektedir. 

Zerâi’ kuralı bize şerî hükümlerin iki bölümde değerlendirilmesi gerektiğini 

göstermektedir. Buna göre, şeri hükümler gayeler (makasıd) ve vesilelerden oluşur. 

Makasıd temelde Şari’in hedeflemiş olduğu hususlar, vesileler ise bu maksatlara bizi 

ulaştıran işlerden ibarettir. Bu nedenle herbir vesile aslında ulaştırdığı maksadın 

hükmünü almaktadır. Karâfî’nin (v/h.684) dediği gibi, ‘ En üstün gayelere ulaştıran 

vesileler, en üstün vesilelerdir. En çirkin gayelere ulaştıran vesileler de, en çirkin 

vesilelerdir. Orta değerde gayelere ulaştıran vesileler ise orta değerde vesilelerdir.’355 

Sedd-i zerai’ye eserinde geniş yer veren İbn Kayyım konuyu daha da 

açarak şöyle demektedir: Maksatlar, ancak bir takım sebepler ve yollarla ulaşılabilir 

olduklarında, bu yollar ve sebepler de maksatlara tabi olurlar. Bu nedenle, isyan ve 

haramların vesileleri de hedeflerine ulaştırmalarındaki derecelerine göre 

yasaklanırlar. Dolayısıyla Allah bir şeyi haram kıldığında, ona götüren yolları ve 

vesileleri de haram kılmakta onları da yasaklamaktadır ki, bu yasaklı alanlara 

yaklaşılmasın. Şayet Allah yasakladığı şeylere ulaştıracak vesileleri mühab kılmış 
olsaydı bir tenakuz ortaya çıkar ve bu da insanları yanıltırdı. Tıpkı doktorların yaptığı 

gibi ki, onlar bir hastalığı tedavi etmek istediklerinde, bu hastalığa neden olan vesile 

ve yolları hastaya yasaklarlar. Aksi taktirde beklenen iyileşme gerçekleşmez. O 

halde, kemal, maslahat ve hikmet derecelerinin en üst noktasında bulunan en 

mükemmel şeriattan farklı bir yol izlemesi nasıl beklenebilir.”356 

                                                 
352 Şâtıbî, Muvâfakât, IV, 200-201 
353 Şâtıbî, Muvâfakât, IV, 198 
354 Şâtıbî, Muvâfakât, IV, 199 
355 Şihâbuddîn el-Karâfî, El-Furûk, Dâru İhyâi’l-Kutubu’l-Arabiyye, (b.y.), 1344, II, 32 
356 İbn Kayyım, İ’lâm, III,135 
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İbn Kayyım’in söz ve fiiller açısından zerâiyle ilgili yapmış olduğu 

sınıflandırmayı özetle dört bölümde ele almak mümkündür: 

1-Mefsedete götüren vesileler: Şarhoşluk mefsedetine sebep olan şarap 

içme, iftira mefsedetine neden olan kazif ve soyların karışmasını netice veren zina 

gibi söz ve eylemler bu bölüme örnek gösterilebilirler.357 

2-Mefsedete götürme kasdı olmayan ancak onu netice veren mübah 

vesileler. Fakat bu gibi vesilelerin maslahatı mefsedetine baskındır. Kişinin 

nişanlısına bakması veya zalim hükümdarın yanında gerçekleri söylemek gibi.   

3-Kendisiyle mefsedet kastedilen mübah vesileler: Tahlil niyetiyle nikah 

kıymak veya faiz geliri elde etme niyetiyle alış veriş yapmak gibi. Bunun en meşhur 

örneği îne (�2ا��� ) aktidir ki yukarıda örneği verilmiştir. 
4-Mefsedet kasdı olmayan ancak çoğunlukla onu netice veren mübah 

vesileler. Fakat bu gibi vesilelerin mefsedeti maslahatına daha baskındır. Müşriklerin 

ilahlarına sövmek veya kocası öldüğü için iddet bekleyen kadının süslenmesi gibi.  

Birinci bölümde yer alan vesileler, mefsedetteki derecelerine göre ya 

yasaklanmış veya kerih görülmüştür. İkinci kısımdaki vesileler de maslahattaki 

derecelerine göre mübah kılınmışlardır. Dördüncü bölümde yer alan vesilelerin 

engellenmesi üzerinde de alimler arasında ittifak oluşmuştur. Çünkü bu vesilelerin 

mefsedet yönleri daha ağır basmaktadır. Fakihler arasında ihtilaflı olanlar ise sadece 

üçüncü bölümde yer alan vesilelerdir.358 

İbn Kayyım’ın bu tasnifinden de anlaşıldığı üzere, İslam hukukunun sedd-i 

zerîa prensibini uygulamaya koyması ancak, sebep olunacak mefsedetin, o şeyin 

maslahatına baskın geldiğinin ortaya çıkması durumunda söz konusu olmaktadır. 

Dolayısıyla yasaklanması kesin olan (vacib) zerîalar da işte bu türden zerîalardır.359 

Malikî ve Hanbelîler, kendisiyle mefsedet kastedilen (îne gibi) mübah 

vesilelerin de engellenmesi (sedd-i zerai’) gerektiği görüşünü paylaşmaktadırlar. 

Hatta İbn Kayyım bu konuyu çok detaylı bir şekilde işleyerek ayetler ve hadislerden, 

sahabe uygulamalarından oluşan tam doksan dokuz örnek vermektedir. Bu 

örneklerden sadece İbn Kayyım’ın ilk sırada zikrettiği, sedd-i zerâi’nin en önemli 

dayanaklarından biri olan En’âm suresinin 108 inci ayetini hatırlatmakla yetineceğiz. 

Bu ayette Allah: “Onların Allah’tan başka taptıklarına sövmeyin ki; onlar da aşırı 
giderek bilgisizce Allah’a sövmesinler” buyurarak, böyle vahim bir neticeyi 

doğuracağı için gerçekte yasaklanmamış olan müşriklerin ilahlarına sövme eylemini 

                                                 
357 Aslında bu bölümü zerâîden saymak pek de uygun görünmemektedir. Çünkü bu fiiller vesileler 

değil bizzat maksatlar sınıfa dahildir. Zira içki içmek, zina ve kazif  bizzat yasaklanmış eylemlerdir. 
Şayet bunları da zerâîden kabul edersek, bu durumda bütün yasaklanmış fiilleri zerâî’den saymamız 
gerekecektir. Çünkü bu fiiller Şari tarafından zaten mefsedetleri netice verdikleri için 
yasaklanmışlardır. Bkz. Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.411 

358 İbn Kayyım, İ’lâm, III,136 
359 Muhammed et-Tâhir b. Âşûr, Makâsıdu’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, (Tah.M.Tahir el-Meysâvî), 

(2.Baskı), Dâru’n-Nefâis, Ürdün, 2001, s.209  
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haram kılınmıştır.  Çünkü onların Allah’a sövmelerinin engellenmesi maslahatı 

müşriklerin ilahlarına sövme maslahatından daha üstündür.360  

Ancak İmam Şafii bu konuda farklı düşünmektedir. O, mesela îne ve tahlîl 

akti yapan tarafların maksatlarının yasaklanmış sonuçlara ulaşmak olduğu anlaşılırsa 

bu durumda ancak yasak konabileceği aksi taktirde bunun mümkün olamayacağı 

görüşündedir. Buradan da açıkça anlaşılıyor ki İmam Şafii aslında sedd-i zeraî’ 

yönteminin kendisine karşı değildir. Çünkü onun hileli yöntemlerle faizli işlemlere 

göz yumduğu kabul edilemez. Bu durumda onun karşı olduğu; insanların niyet ve 

kasıtları gizli olduğu ve tespit edilmeleri çoğunlukla da mümkün olmadığı için, bir 

takım tahmin ve ithamlarla insanların töhmet altında tutulup361  akit hürriyetlerinin 

sınırlandırılmasıdır.  

Görüldüğü gibi konu tamamen dinâî ve kazâî ayrımından kaynaklanmakta, 

Şafii gibi bir kısım alimler akit kasdı tespit edilemediği sürece -kişiler kötü niyet 

taşıyorlarsa diyaneten sorumlu olmakla birlikte- hukuken aktin geçerli olup bir işlem 

yapılamayacağını, zahire göre hüküm vermekle mükellef olduklarını savunmaktadır. 

İmam Malik ise bu kastın tespiti için kesin delil arama yolunu 

benimsememektedir. Ona göre yukarda geçen îne aktinde olduğu gibi yapılan işlemin 

boş ve gereksiz (lağv) olmasını, tarafların kötü niyetli olduklarını tespit ve onların 

yasaklanmış bir sonuca yönelik kasıtlarının varlığı için yeterli bir emare 

görmektedir.362 

Görüldüğü gibi İmam Malik ve onun yaklaşımını benimseyenler, fiillerin 

maksatlarını, gayeleri ve neticelerini dikkate alarak yasak koyma cihetine gitmişler, 

fiillerin zahiren meşru ve mübah olmalarına hiçbir değer vermemişlerdir. 

Karâfî de zerîaların muteber, mülga ve ihtilaflı olan üç kısımdan oluştuğu 

hususunda alimlerin icma ettiklerini ifade edip örneklendirtikten sonra ihtilafın 

vadeli satışlar gibi -yukarıda işaret ettiğimiz- hususlarda olduğunu, Malikiler olarak 

kendilerinin bu meselede farklı düşündüklerini belirtir. Sonuç olarak o, sedd-i zerâiyi 

en fazla kullananların kendileri olduğunu ama sırf kendilerinin kullanmadığını ifade 

eder.363 

Aslında zerîanın bir kısmının önlenip, diğer bir kısmına izin verilmesindeki 

en önemli etken ümmetin o zerîaya olan ihtiyacıdır. Tabiki buradaki ‘ihtiyaç’la 

kastedilen ‘zaruri ihtiyaç’ seviyesi değildir. Aksine, ihtiyaçla kastedilen, zerîa kabul 

edilen fiil ortadan kaldırıldığında, insanların büyük çoğunluğu için bir güçlüğün 

(harec) doğacak olmasıdır. Mesela, şarap üretimine yol açabileceği için üzüm ziraati 

yasaklandığında ümmetin üzümsüz de yaşayabilmesi pekala mümkündür. Ancak 

böyle bir hükümde, İslam’ın hoş görüsüyle bağdaşmayacak biçimde nimetten 

                                                 
360 İbn Kayyım, İ’lâm, III, 137-159 
361 Şâtıbî, Muvâfakât, IV, 200 
362 Şâtıbî, Muvâfakât, IV, 200 
363 Şihâbuddîn el-Karâfî, Şerhu Tenkîhi’l-Fusûl fi’l-Usûl, el-Matbaâtu’l-Hayriyye, Mısır, 1306, s.200 
Benzer bir tasnif için Bkz. Şatıbî, Muvâfakât, II,390-391 
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mahrum bırakma durumu söz konusudur. Bu nedenle, üzüm ziraatinin mübah 

kılınması, şarap elde edilmesine sebep olması ihtimalinden daha üstün tutulmuştur.364 

Yani aslında üzerinde alimlerin görüş birliğine vardığı engellenmesi 

gereken zerîalar mefsedeti maslahatına baskın olanlardır. Dolayısıyla mefsedetin 

meydana gelmesi kesin veya galip olmalıdır. Tıpkı, kamuya ait bir yolda kuyu 

kazılması gibi. Yoksa üzüm ziraatinin, şarap üretimine yol açacağı endişesiyle 

yasaklanmaya çalışılmasındaki gibi  meydana gelmesi mevhum olan ve izin 

verilmesinde kamu maslahatının daha çok olduğu durumlarla ilgili olan zerîaların 

kabul edilmemesi yönünde alimlerin görüş birliği vardır. Gerçi bazı insanlar, tahmin 

edildiği gibi bunu şarap üretimine alet edebilirler ama şurası bir gerçek ki, 

mefsedetten tamamıyla arınmış mutlak maslahatın bulunması da mümkün değildir. 

Zaten Şari’ de teşri sürecinde maslahatların galip olmasını göz önünde bulundurmuş, 
nadiren meydana gelen mefsedetleri ise dikkate almamıştır. Bu gerekçelerle aslında 

vadeli alış verişlere Malikilerce sınırlama getirilmesi doğru olmamıştır. Çünkü 

belirtildiği gibi bu olayda da mefsedet kesin ve galip konumda değildir. Netice 

itibariyle Malikiler zerîanın uygulama alanını çok geniş tutarak bu konuda aşırıya 

kaçmışlardır.365 

Karâfî aynı zamanda fethu’z-zerîa’dan (�9* ا��ری�� ) da bahsetmekte, 

yasaklanmış sonuçları netice veren vesilelerin engellenmesinde olduğu gibi, maslahat 

tarafı daha ağır basan vesilelerin de önünün açılması gerektiğini belirtmektedir. Bu 

nedenle o, şayet İslam devleti zayıfsa ve kendini koruyamayacak durumdaysa, 

düşman taraftan gelecek sıkıntı ve tehlikeleri bertaraf etmek için onlara mal 

verilmesini, aynı şekilde müslüman esirlerin kurtarılması için fidye olarak mali 

ödemenin yapılmasını caiz görmüştür. Aslında düşman bir devlete, onları 

kuvvetlendireceği ve müslümanlara zarar verebilecekleri gerekçesiyle, mali ödeme 

yapılması caiz olmamakla birlikte, daha büyük zararı defetmek, dolayısıyla daha 

büyük maslahatları elde edebilmek amacıyla izin verilmiştir.366 

Neticede sedd-i zerâinin temeli maslahat prensibine dayanmakta, ona 

destek sağlayıp kuvvetlendirmektedir. Çünkü bu prensibin esası, mefsedetlere yol 

açan vesile ve sebeplere engel olmaktır. Bu ise, maslahat çeşitlerinin en kuvvetlisidir. 

O halde, sedd-i zerâi mürsel maslahatlar esasının tamamlayıcısıdır. Hatta bazı 

şekilleri, rahatlıkla mürsel maslahat şekillerinden sayılabilir.367 

Daha da ileri giderek aslında bu prensibin sırf maslahat çeşitleri arasında bir 

ayırım yapabilmek amacıyla ortaya çıktığı, bu gayeyle seddü’z-zerâi diye ayrı olarak 

isimlendirildiği de iddia edilebilir.368 

                                                 
364 İbn Âşûr, Makâsıd, s.367 
365 Bûtî, Davâbıt, s.272-275 
366 Karâfî, Tenkîh, s.49 
367 Zeydân, Vecîz, s.211 Bu iddiayı teyid eden Şatıbi’nin tamamıyla maslahat-mefsedet ekseninde 
yaptığı zerâi taksimi için Bkz. Şatıbî, Muvâfakât, II,358-362 
368 Şelebî, Ta’lîl, s.382 
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Sonuç olarak sedd-i zerâi yöntemi de, Şari’in hükümlerinde gözetmiş 
olduğu en kapsamlı amacı olan insanların maslahatını gözetmek yani celb-i menfaat 

def-i mefsedet prensibini mihenk noktası olarak kabul eden, mübah olan eylemlerde 

mefsedet yönü ağır gelmediği sürece maslahat cihetlerini tercih ederek onları 

onaylayan bir yöntemdir. Bu açıdan, ifade edildiği gibi maslahat-ı mürselin 

tamamlayıcı bir parçasıdır.  

Kısacası sedd-i zerâi’nin; hem şer’i hükümleri yorumlamada hem de 

hakkında nas bulunmayan vesile düzeyindeki olaylar hakkında karar vermede şer’in 

gayelerini dikkate alan amaçsal bir anlama ve yorumlama tekniği olduğunu rahatlıkla 

söyleyebiliriz. 

 

3. İstıslah ( ح���� : ( ا
 

Bazı usulcüler bu metoda münâsibu’l-mürsel ( ���7ا� k��27ا� ) veya 

mesâlihu’l-mürsele ( ���7ا����7* ا� ) mürsel ismini uygun görürken kimileri de 

ıstıslah (ح����	ا ) kavramını tercih etmiştir. Aralarındaki küçük farklılıklara rağmen 

hepsinin temelde ortak oldukları nokta, hükümlerin maslahatlara dayandırılmasıdır. 

Yalnız ıstıslah’ta diğerlerinden farklı olarak, işin eylem boyutuna yani ictihat yönüne 

işaret edilerek, mesalih-i mürsele ile istidlal anlamı kastedilmiştir.369 

 Cüveynî başta olmak üzere bazı alimlerin ise, isimlendirmeyle ilgili 

yukarıdaki genel kullanımlardan farklı bir şekilde, mürsel maslahatları ‘mürsel 

istidlâl’ (���7ل ا�	� ’olarak adlandırdıklarını dolayısıyla da konuyu ‘istidlâl ( ا	��

bölümü altında ele aldıklarını görmekteyiz.370 

 Hangi fıkhî ekollerin veya hangi alimlerin mürsel maslahatlarla ameli 

benimsediğine dair ileri sürülen onlarca iddiayı ve sözleri bir tarafa bırakıp özetle 

şunu söyleyebiliriz: Bu yöntemi en çok Malikiler ve Hanbelilerin kullandığı yaygın 

kanaat haline gelmiş olmakla birlikte, -yine Karâfî’nin istihsan konusunda da ifade 

ettiği gibi- diğer sünnî mezhep ve alimlerden de  bu metodu kullanmayan yoktur.371 

Gerçi hanefiler her ne kadar mürsel maslahatları bağımsız bir kaynak olarak 

zikretmeseler de, bunun en büyük etkenlerinden birinin onların istihsanı, istıslahı da 

kapsayacak bir genişlikte kullanmalarıdır.  

                                                 
369 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Bûtî, Davâbıt, s.329-330 
370 Cüveynî, Burhân, II,721; Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.403 
371 Karâfî, Tenkîh, s.171-199; Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.403-404 (Mesela Âmidî, Şafiî ve Hanefî 

fakihlerin bu yöntemi benimsemediklerini ileri sürerken, Cüveynî ve Şatıbî, Şafiîlerin ve 
Hanefîlerin büyük çoğunluğunun bir asla dayanmamakla birlikte belirli bir aslın manasına yakın 
olan mürsel maslahatlarla amel ettiklerini iddia etmektedir. Hanbelî İbn Kudâme mürsel maslahatla 
amelin caiz olmadığını ileri sürerken, aynı ekolün alimlerinden Tûfi ve İbn Bedrân ise tam tersini 
söylemektedir. Cüveynî, Burhân, II,721; İbn Kudâme, Ravza, I, 415; Âmidî, İhkâm, IV,167; 
İbrahim b. Mûsa eş-Şatıbî, el-İ’tisâm, (2.Baskı),Dâru’l-Marife, Beyrut, 2000,s.395; İbn Bedrân, 
Nüzhe, I, 415-416) 
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 Maslahat-ı mürsele daha önce münasebet ve çeşitleri konusunu işlerken 

işaret etmiş ve aslında onun ‘münasib mürsel’ olarak isimlendirildiğini belirtmiştik. 

Dolayısıyla münasebet; hüküm ile illet arasında, hükmün üzerine kurulduğu uygun 

(münasib) bir durumdan ve bu uygunluk ise insanların maslahatlarından ibarettir. 

Maslahat-ı mürsel de, maslahatlardan ibaret olan bu uygunluk durumları içinde 

Şariin itibar edip etmemesi yönünden yapılan tasnifte yer alan maslahat çeşitlerinden 

biridir. Diğer iki münasib ve aynı zamanda maslahat ise ‘muteber’ ve ‘mülga 

münasib’ olarak adlandırılmaktadır.372 İşaret ettiğimiz gibi bunlara muteber ve mülga 

maslahatlar da diyebiliriz.  

 Maslahat-ı mürsel konusu da nihayetinde ictihad çeşitlerinden biri olan 

kıyas yöntemiyle ve onun  illet-münasebet ilişkileri meselesiyle yakından ilgili 

olmakla, onun bütün ictihad türlerinde etkili ve fıkhın hemen her alanına uzanan 

kapsamlı bir kavram olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamlılık aynı zamanda 

onunla ilgili yaklaşım farklılıklarının, dolayısıyla literatürdeki kullanımında meydana 

gelen dağınıklığın da sebebidir.  

 Aslında hukuk felsefesi ve metodolojisi açısından zengin tartışmaları içinde 

barındıran ve neticede yorum dahil bütün ictihad türleri bakımından büyük önem 

taşıyan bu konunun daha çok fıkıh usulü eserlerinin kıyas bölümünde ele alınması bir 

bakıma maslahat düşüncesine tanınmak istenen işlevin sınırlandırılması anlamını 

taşımaktadır.373 Dolayısıyla benzerleri arasından tercih edilen terimler bile ilmi bir 

delalet ve anlama olmaktan öte, aynı zamanda genellikle de ideolojik karakterli bir 

içeriğe sahiptirler.374 

 Biz tezimizin sınırlarını aşmamak ve tekrardan sakınmak gayesiyle muteber 

ve mülga yani Şariin muteber saydığı ve saymadığı iki maslahat çeşidine375 yer 

vermeden doğrudan konumuza geçmek istiyoruz. 

 Buna göre maslahat-ı mürsel; ‘muteber veya geçersiz olduğuna belirli bir 

nassın şahitlik etmediği’376 diğer bir ifadeyle; ‘kitap, sünnet ve icmadan oluşan üç 

asıl kaynaktan birine dayanmayan maslahat’ demektir.377 

 Cüveynî istidlal olarak isimledirdiği mürsel maslahatları insan aklıyla ve hür 

düşüncesiyle bağdaştırarak şöyle tarif eder: “Üzerinde ittifak edilmiş bir asıl 

bulunmaksızın aklî düşüncenin gereği olarak hükmü gösteren, hükme münasip 

                                                 
372 Münâsib ve dolayısıyla maslahat türleri ve örnekleri için Bkz. tezimizin ‘Hikmet Tekniği’ bölümü. 
373 Dönmez, “Maslahat”, XXVIII, 80 (Gerçekte maslahat, mahiyeti itibariyle bir kaynak olmayıp, 

tümevarım yöntemiyle ulaşılan ve bütün hükümlerde kulların dünya ve ahiretteki faydalarının 
gözetilmiş olduğu şeklinde özetlenebilecek olan kapsamlı düşünceyi ifade eden bir üst kavramdır. 
s.89) 

374 Câbirî, Arap-İslam Kültürü, s.193 
375 Gazâlî, Mustasfâ, I, 634-635; Râzî, Mahsûl, II,578; Âmidî, İhkâm, IV,167-168; İbn Kudâme, 

Ravza, I,412-413; Subkî, İbhâc, III,178; Şatıbî, İ’tisâm, s.396-397 
376 Gazâlî, Mustasfâ, I,635; Râzî, Mahsûl, II,578; Şâtıbî, İ’tisâm, s.395,397-398 
377 Cüveynî, Burhân, II,722 
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manadır.”378 Dolayısıyla o aslında mürsel maslahatlar üzerine hüküm inşa etmenin 

belli bir subjektiviteyi de içerdiğine işaret etmektedir.379  

 Anlaşıldığı üzere mürsel maslahatlarda temel unsur, onun herhangi bir şeri 

nassa dayanmaması ve tespitinin de akla havale edilmesidir. Bu nedenledir ki İbn 

Berhân, (v/h.518) istıslahı “külli veya cüzi bir asıla (şerî delile) dayanmayan 

maslahat” şeklinde tanımlamıştır.380 

Şatıbî ise onu; ‘hakkında belli bir esas bulunmamakla birlikte, şer’î kaidelere 

uygun olan maslahatlar’ olarak tanımlamakta ve selef alimlerinin uygulamalarında 

geçen örneklerin hepsinin bu türden maslahatların çerçevesine dahil olduğunu ve 

dolayısıyla Şariin maksatlarına uygun bulunduğu iddia etmektedir. 381 

 Hz. Peygamber zamanında gerekçesi bulunmadığından hakkında her hangi bir 

hüküm verilmeyen konular onun vefatından sonra gündeme geldiğinde genel 

prensiplerden hareketle şer'îatın ruhuna uygun hükümler konulmuştur. İşte  

maslahat-ı mürsele de tam olarak bundan ibarettir. Bu prensip neticede şerî delillere 

dayanmaktadır.382 

 Bunun örnekleri çok olmakla birlikte bazılarını şöyle sıralayabiliriz: sahabe 

devrinde gerçekleştirilen içki cezasının seksen sopaya çıkarılması, zenâatkârların 

tazminle sorumlu tutulması, Kur'ân'-ın bir mushaf halinde toplanılması, bütün 

insanların Kur'ân'ı yedi çeşit okuma şekli içerisinden (ahruf-ı seb'a) tek bir şekil 

üzere okumalarının sağlanması, divanların kurulması ve benzeri uygulamalar bu 

türdendir.383 

Yukarıdaki örneklerde de olduğu gibi her ne kadar bu konular ile ilgili belli 

esaslar bulunmasa da, küllî bir esasın delaleti bulunmaktadır. Öyleki, bu külli esas 

kesin olması durumunda, belli bir esasa eşit olur, hatta bazen güçlülük ve zayıflık 

derecesine göre ondan bile üstün olabilir. 

Dolayısıyla, belli bir nassla belirlenmemiş, şeriatın genel tasarruflarına uygun 

ve manası delillerden çıkarılmış her şer'î esas geçerlidir ve üzerine hüküm bina 

edilebilir. Tabiî bu esasın delillerin ‘istikra’sı neticesinde ortaya çıkmış ve kesinlik 

kazanmış olması gerekmektedir. Çünkü, deliller birbirlerine eklenmedikçe tek 

                                                 
378 Cüveynî, Burhân, II,721 
379 (Dehlevî, ahkâmın bir kısım maslahatları muhtevi olduğunu, bunlarla muallel bulunduğunu ifade 
ederek, maslahatların tedvînini, esas ve ayrıntılarının belirlenmesini aklen ve şer’an imkansız görüp, 
bu ilmin konularının çok kapalı ve ağdalı olduğunu, selefin böyle bir yola baş vurmadığını ve şerî 
hükümlerin maslahatlarını bilmenin bir faydası bulunmadığını ileri sürenlerin bu düşüncelerinin yanlış 
olduğunu belirtir, itiraz gerekçelerini teker teker çürütür ve maslahatalara vakıf olmanın; şeriatin 
kemalini ortaya çıkarmak, kalpleri tatmin etmek, inananlara şuur kazandırmak, fukahanın ihtilaflarını 
değerlendirmek gibi faydalarının olduğunu izah eder. Hatta o, maslahatların tecrübe, nazar, istintac ve 
benzeri yollarla öğrenilebileceğini de iddia eder. Dehlevî, Hüccetullah, I, 34-39,383) 
380 Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.403 
381 Şatıbî, Muvâfakât, II,341-342 
382 Şatıbî, Muvafakât, III,74 
383 Şâtıbî, Muvâfakât, IV,5-6; III, 341 
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başlarına bir hükmün kesinliğini ortaya koyamazlar.384 Bu nedenle kitap ve sünnetten 

sayısız delillere, karine, durum ve birbirinden farklı emarelere dayanmalıdır.385 

Dolayısıyla bir takım yanlış örneklerden hareketle, maslahat-ı mürselenin 

istihsanda da ileri sürüldüğü gibi rey ile din uydurma veya mücerred akıl ile hüküm 

koyma386 işlemi olduğu söylenemez.  

Maslahata dayalı hüküm verme işlemi olmaları açısından her ne kadar 

istihsan ve istıslah aynı yöntemler gibi gözükseler de, istihsanda çözümlenecek 

olayın hükmünün bilinen benzerleri olduğu halde maslahat düşüncesiyle ondan 

vazgeçilip başka bir hüküm verilmekte, istıslahta ise bilinen benzerlerinin olmaması 

nedeniyle maslahata göre hüküm verilmektedir. Dolayısıyla maslahat prensibine 

dayalı olarak üretilen bütün çözümleri istislah olarak nitelemek doğru değildir.  

Maslahat-ı mürsele prensibinin geçerli olduğu alan, toplumun varlığını 

sürdürmesi ve fertlerinin âdetlerle ilgili tasarruflarında kollanması gereken 

konulardadır. Talil konusunda da belirtildiği gibi alanı asla ibadetler değildir. 

İbadetler mutlaka ilk nesillerin uygulamalarına uygun olarak yerine getirilmelidir.387  

İslâm dini, getirmiş olduğu hükümlerle insanların hem bu dünyada hem de 

ahirette maslahatlarını gerçekleştirmeyi yani onların menfaatlerine olan şeyleri 

sağlayıp, zararlarına olacak durumlardan da onları uzak tutmayı kendisine gaye 

edinmiş olan bir dindir.388 

İbn Kayyim bu konuda kayda değer şekilde şunları söylüyor: “Şeriatin 

dayanağı ve esası insanların dünya ve ahirete ait hüküm ve maslahatlarıdır. Şeriat 

bütünüyle adalet, rahmet, maslahat ve hikmetten ibarettir. Adaletten zulme, 

rahmetten onun zıddına, maslahattan mefsedete, hikmetten manasızlığa kaymış olan 

hiçbir mesele, tevil yoluyla şeriate dahil edilse dahi şeriatten değildir. Çünkü şeriat, 

kulları arasında Allahın adaleti ve mahlukatı arasında ise rahmetinden ibarettir.”389 

Bu neticeye alimler nasların tikel hükümlerinden ziyade ve öncelikle istikra 

(tümevarım) yöntemiyle yani tikel hükümlerin herbirinin işaretlerinden hareketle 

ulaşmışlardır.390 Aslında istikra yöntemi bir bakıma İslamî hükümlerin bu yolla 

bilinebilen bir takım somut maddi temeller üzerine kurulmuş olduğunun da açık bir 

göstergesidir.391 Bununla birlikte alimler, bu önermeyi tastik eden, naslardan (Kitap, 

                                                 
384 Gazâlî, Mustasfâ, I,641; Şâtıbî, Muvâfakât, I,39-40 
385 İbn Kudâme, Ravza, I,415; Subkî, İbhâc, III,184 (Maslahat-ı mürsele bir kıyas işleminden farklıdır. 

Çünkü kıyas belirli bir asla dayanırken, mürsel maslahat böyle bir dayanaktan yoksundur. a.y.) 
386 İbn Kudâme, Ravza, I,315-318 
387 Şâtıbî, Muvâfakât, III, 74 
388 Ahmed b. Ali el-Cessâs, el-Fusûl fi’l-Usûl, (Tah.Câsim en-Neşmî), Vuzâretu’l-Evkâf ve’ş-Şuûni’l-

İslâmiyye, Kuveyt, 1405, I,150; Râzî, Mahsûl, II,580-581,327-329; Âmidî, İhkâm, III,317; İzzuddîn 
b. Abdisselâm, Kavâidu’l-Ahkâm fî Mesâlihi’l-Enâm, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, (t.y.), s.32; 
İbn Kayyim, İ’lâm, III,3 ; Subkî, İbhâc, III,62; Şatıbî, Muvâfakât, II,5-6,54; İbn Bedrân, Nüzhe, I, 
415-416 (Hanefi fakihlerinden Serahsi’nin Usul eserinde ‘mesalihu’l-ibâd’ tabirinin yer almaması 
ilginçtir.) 

389 İbn Kayyim, İ’lâm, III, 3 
390 Subkî, İbhâc, III,62 ; Şâtıbî, Muvâfakât, II, 6-7; İbn Bedrân, Nüzhe, I, 416 
391 Hanefî, İslâmî İlimler, s.181 
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sünnet ve icmâ) çıkarılmış bir çok tikel hükümlere göndermede bulunmaktan da geri 

durmamışlar, hatta bunu aklî delillerle de teyid etmişlerdir.392  

Bu delillerin ayrıntısına tezimizin sınırlarını taşacağı için girmeyeceğiz. 

Ancak gösterilen bütün bu deliller, maslahatlara göre verilen hükümlerin şeriatte 

muteber olduğunu ispata yeterli görünmektedir. 

Gazâlî maslahatı, Şariin maksatlarının korunması olarak tanımlamakta ve bu 

maksatların da, dinin, hayatın, aklın, neslin ve malın korunmasından ibaret beş temel 

unsur olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla bu beş esası korumayı ilke edinen her 

şey maslahat, onları ortadan kaldıracak şeyler ise mefsedettir. Bu mefsedetlerin 

kaldırılması da maslahattır.393 Bu noktada konu makasıdu’ş-şeria alanına girmekte ve 

zarûrî, hâcî ve tahsînî maslahatlar gündeme gelmektedir. Bu konu tezimizin sonraki 

bölümlerinde ele alınacaktır. 

Havârizmî’ye göre ise maslahat; ‘insanlardan zararlı olan şeylerin 

uzaklaştırılması yoluyla şeriatin gayelerinin korunması’ndan ibarettir.394 

İzzüddin b. Abdisselam da maslahat ve mefsedetin, hayır-şer, faydalı-zararlı, 

iyi-kötü anlamına geldiğini, çünkü bütün maslahatların hayırlı, faydalı ve iyi, bütün 

mefsedetlerin ise şer, zararlı ve kötü olduğunu belirtir.  Kur’ân’da da çoğunlukla 

maslahatla ilgili olarak hasenât (iyilikler), mefsedetle ilgili olarak ise seyyiât 

(kötülükler) tabirleri kullanılmıştır.395 

Tabiki mesalihin celbi ve mefasidin def’inde öncelikli kriter insanların nefis 

ve hevalarına uygun gelen fayda ve çıkarlar değil, Şariin koymuş olduğu esaslara 

paralel olan faydalardır ve bu konuda da Allah’a kulluk şuuru ön plana alınmıştır. 
Yani maslahatların gözetilmesindeki asıl gaye, ahiret hayatına yönelik bir dünya 

hayatının gereksinimlerinin karşılanmasıdır.396 

Maslahatlara dayalı hüküm verme yaklaşımıyla ilgili İslam hukukçuları 

arasında farklı görüşler vardır. Cüveynî’nin de işaret ettiği bu değişik bakış açılarını 

şu şekilde tasnif etmek mümkündür: 

1- Belirli bir ‘asl’a (Kitap, sünnet ve icma) dayanan maslahatlar muteberdir. 

Dolayısıyla mürsel maslahatlar bu çerçeveye uymadığından kabul edilemez. Mâlikî 

alimlerinden Kadı Bâkıllânî (v/h.403) ve kelamcılardan bir grup bu görüştedir. 

2- Belirli bir ‘asl’a dayanmasa da maslahatlara göre hareket edilebilir. Ancak 

bu maslahatların naslarla belirlenmiş veya üzerinde ittifak oluşmuş olan maslahatlara 

benzemesi şarttır. Bu görüşün de İmam Şafiî ve hanefilerinin çoğunluğuna ait olduğu 

ileri sürülmektedir. Cüveynî de bu görüşe katılmaktadır. 

                                                 
392 Râzi, Mahsûl, II, 328-329; Şâtıbî, Muvâfakât, II,6-7 (Bunların en meşhurlarından biri de  	 ر و�] 	

 (.hadisidir [�ار 
393 Gazâli, Mustasfâ, I, 636 
394 Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl,s.403 
395 Abdüsselâm, Kavâid, I,3-4 
396 Şatıbî, Muvâfakât, II,38 
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3- Nas ve icma ile çatışmadığı sürece, nasların verilerine uygun olsun olmasın 

her hangi bir benzerlik şartı aranmaksızın maslahatlara göre amel edilebilir. Bu görüş 
de İmam Malik’e dayandırılmaktadır.397 

4-Mürsel maslahatların delil olarak kabul edilebilmesi için, bunların zarûrî, 

küllî ve kat’î olmaları gerekir. Bu görüş ise Gazâlî’ye aittir.398 Şayet söz konusu üç 

şarttan biri eksik olursa bu maslahatlara itibar edilemez. Maslahatın zarûrî 

olmasından maksat, onun korunması gereken beş zarûriden biri olmasıdır. Külliden 

kasıt ise, maslahatın bütün müslümanları kapsamına alıyor olması, sadece belli bir 

grup insanı veya özel bir durumu ilgilendiren türden olmamasıdır. Kat’î ile 

kastedilense maslahatın gerçekleşebilir olmasıdır.399 

Gerçi Razî, ‘zarûrilik’ şartı ile kastedilenin aslında ihtiyaç veya onun 

tetimmesi seviyesinde bir maslahat olduğunu ileri sürerek,400 maslahatların meşruiyet 

sınırını daha da genişletmiş olmakta ve böylece belki de Malikilerin bu konuda 

oluşturdukları geniş alana dahil olmaktadır . Çünkü Râzî, muteber maslahatın 

zarûriyattan değil, haciyyât ve onun tetimmesi sınıfından olmasını yeterli görmüştür. 

Aslında Râzî’nin bu yaklaşımının, söz konusu şartları ileri süren Gazâlî’nin 

verdiği örneğe dayalı olarak çizmiş olduğu çerçeveye oturduğu pek de söylenemez. 

Çünkü Gazâli bu örnekte aşağıda da görüleceği üzere ihtiyaca değil, açıkça zarurete 

dayalı bir maslahattan bahsetmektedir: 

“Kafirler, müslüman esirleri kendilerine siper edindiklerinde, şayet bu 

sebeple kafirlere saldırmayacak olursak, onlar bize saldırabilir, islam 

topraklarını işgal edip bütün müslümanları öldürebilirler. Müslümanların siper 

edilmesine aldırış etmeyip, savaşa devam edersek, hiç bir suçu bulunmayan bir 

müslümanı öldürmüş oluruz. Böyle bir konu, şeriatte hiç gündeme 

gelmemiştir… Burada birinin çıkıp şöyle demesi mümkündür; 'esir, her iki 

halde de öleceğine göre, müslümanların tamamını korumak, şeriatin amacına 

daha yakındır. Çünkü biz kesin olarak biliyoruz ki, şeriatin amacı öldürme işini 

en az düzeye indirmektir. Hatta mümkün olduğunca öldürme işinin tamamen 

kaldırılmasını da amaçlamaktadır. Biz bunu tamamen kaldıramasak bile hiç 

değilse, asgari seviyeye indirebiliriz'. Bu yorum, zaruri olarak bilinen bir 

maslahat dikkate alınarak yapılmıştır. Bu maslahatın, şeriatin amacı olduğu 

ise, tek bir delil ve belirli bir asıl sebebiyle değil, aksine, had ve hesaba 

gelmeyecek bir çok delil sebebiyledir…Bu örnek, belirli bir asıla kıyas edilerek 

elde edilmemiş (mürsel) maslahat için bir örnektir. Bu maslahatın dikkate 

alınacağı hususu ise, üç özelliğin dikkate alınması sebebiyledir. Bu üç özellik 

ise; 'zaruret', 'maslahatın katiliği' ve 'küllî oluşu' dur…”401 

  

                                                 
397 Cüveynî, Burhân, II, 721-722; Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.403-404 
398 Gazâlî, Mustasfâ, I, 642; Râzî, Mahsûl, II,579 
399 Subkî, İbhâc, III,178; Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.404 
400 Râzî, Mahsûl, II,579 
401 Gazâlî, Mustasfâ, I,641-642 
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 Bu nedenle Gazâlî sonrası bir dönemde yaşamış olan Râzî’nin konuya 

daha geniş bir persperktif kazandırdığı, maslahatlara dayalı hüküm koymada 

daha geniş bir alan oluşturduğu ve bir Şafii alimi olarak, bu sahada en esnek 

davrandığı bilinen Malikilere bir adım daha yaklaştığı rahatlıkla söylenebilir. 

 Diğer taraftan Gazâlî’nin zarûrete dayalı bir maslahat anlayışının aslında 

maslahat-ı mürsel konusuyla bir alakası yoktur. Çünkü zarûretlerle ilgili, onlara 

bağlı olarak amel edilmesi gerektiğini gösteren asıllar / hükümler zaten 

mevcuttur. Dolayısıyla zarûrî maslahatların asılları ve dayanağı bu hükümler 

olduğuna göre ona maslahat-ı mürsel ile istidlal denilmesi doğru değildir. Bu 

haliyle zaten ihtilaf mevzuu olmayan ve  Gazâlî’ye ait olup oldukça sıkı şartları 

ihtiva eden bu görüşü, mürsel maslahatla ameli kabul etmeyenlerin fikirlerine 

dahil edebiliriz.402 

 Diğer taraftan insanların maslahatları sadece zaruriyat nevinden ve 

umumi olmaz. Dolayısıyla ihtiyaç seviyesindeki ve hususi maslahatların da 

gözetilmesi gerekir. Suyutî’nin, diğer alimlerin aksine yalnız umumi olanları 

değil özel ihtiyaçları da zaruri maslahatlardan kabul etmesi bunun açık 

göstergesidir. Onun dillendirdiği bu küllî kurala göre “İhtiyaç ister umumi ister 

hususi olsun zaruret derecesinde kabul edilir.”403 

5-Bu görüşlere beşinci bir yaklaşım olarak Hanbelî alimlerinden Necmüddîn 

et-Tûfî’nin görüşünü de ekleyebiliriz. Çünkü diğerlerinden tamamen farklı olarak 

Tûfi’ye göre; mürsel olsun olmasın, hatta –ibadetler dışında- muâmelat ve benzeri 

hükümler alanında, nas veya icmaya bile aykırı olsa, tercihe uygun olduğu sürece 

maslahatlarla mutlak olarak amel edilebilmelidir. Tufî’nin görüşlerine de daha 

sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak değinilecektir. 

Gazâlî ve Tûfi’yi hariç tutarsak aslında ikinci ve üçüncü gruptaki alimlerin –

ileri sürülen şartı bir tarafa konacak olursa- sonuç itibariyle mürsel maslahatlara 

dayalı hüküm vermeyi kabul ettiklerini görmekteyiz. Cüveynî de şartlı kabulü 

benimseyenleri desteklemekte, bunun sebebini ise; kayıtsız olarak onaylamanın 

kişiyi şeriat dairesinin dışına çıkarabileceği endişesine bağlamaktadır. Çünkü bu 

yöntemi benimsemek, çeşit çeşit fikirlere uymayı, zaman ve mekanın değişmesine 

göre farklılıklar arzeden görüşlere dayanarak Allah’ın dininde gedik açmayı netice 

verecektir.404 

Aslında benzerlik kaydıyla neyin kastedildiği çok da açık değildir. Yani 

kastedilen, nasslardaki maslahatlara zâti bir benzerlik mi yoksa tür ve cins yönünden 

bir benzerlik midir? Eğer zati bir benzerlik kastediliyorsa bu, nas ve icmada 

benzerlerinin bulunması anlamına gelir ki bu durumda iki grup arasındaki görüş 

                                                 
402 Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.404; Kurtubî, Câmi, XVI, 288 ( Y9 p��bأن ی Yj+2ی 	د  �وه�3 ا�����7 ب3�0   ا���

 ( ا��+�ره�
403 Abdurrahman b. Ebi Bekr es-Suyûtî, el-Eşbâh ve’n-Nezâir, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1430, 

s.88  ( �4 آ�ن] أو \�ص��� ( ا����1 تK2ل ��K24 ا�_�ورة  
404 Cüveynî, Burhân, II,725 
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ayrılığı tamamıyla ifade tarzı farklılığına münhasır kalır. Şayet kastedilen cins ve tür 

benzerliği ise bu da kısaca, maslahatın her hangi bir nas veya icmaya aykırı 

olmaması demektir ki İmam Malik görüldüğü gibi bu şartı koşmuştur. Netice 

itibariyle aradaki fark sadece, bu yöntemin sınırlarını geniş tutmak ya da 

daraltmaktan öteye geçmemektedir. İmam Malik de zaten diğerlerinden bu yöntemin 

sınırlarını oldukça geniş tutması ve bir çok alanda kullanmasıyla ayrılmaktadır.405 

Şatıbî’nin mürsel maslahatların delil olabilmesi için ileri sürdüğü şartlar ise 

şunlardır:406 

1-Maslahat ile Şariin amaçları arasında bir uygunluk bulunmalı, şerî bir asla 

ve delile aykırı düşmemelidir.  

2-Maslahat akla uygun olmalı, akıl erbabına sunulduğunda kabul edilebilecek 

özellikte olmalıdır. Zira maslahatların câri olduğu alan, manaları tafsilatıyla 

anlaşılabilen hükümlerin bulunduğu alandır. Bu nedenle ibadetler alanına 

girmemelidir. Çünkü abdest, namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerin ayrıntılı olarak 

manaları anlaşılamaz. Yani makulu’l-mana değildirler. Bu hüküm müslümanların 

üzerinde ittifak ettiği bir hükümdür. 

3-Maslahat-ı mürsel ile neticede zarûrî bir husus (din, hayat, akıl, nesil ve mal 

gibi) koruma altına alınmalı ve bir zorluk ortadan kaldırılmalıdır. 

Mürsel maslahatlara göre hüküm vermenin meşruiyetini kabul etmeyip, bu 

fikre mesafeli duran sünnî ekollerin bu anlayışının arkaplanında, ilk dönemlerdeki 

kelami tartışmalar ve bu bağlamda istıslaha sahip çıkmanın Mutezile ile aynı safta 

yer alma anlamı taşıması gibi bir takım tarihi olgular bulunmaktadır. Bu nedenlere 

bağlı olarak da konunun terimleşmesinde bir gecikme yaşanmıştır.407 

Kimilerine göre, maslahatlar üzerine kurulu olan muamelattaki hükümlerin, 

bu maslahatların farklılaşmasıyla değişikliğe uğraması kaçınılmazdır. Hatta bu bir 

çok delillere dayanan kesin ve değişmez gerçektir. Çünkü gerek kavlî, amelî ve 

takrîrî sünnet gerekse sahabe uygulamaları ve icma olsun hepsi de bu yaklaşımı 

destekler mahiyettedir. Hatta Şari’in teşri sürecinde uygulamış olduğu nesh, tedric ve 

hükümlerin vakıalara bağlı olarak indirilmesi yöntemi dahi söz konusu hükümlerin 

maslahatlara göre değişkenlik gösterebildiğini ortaya koymaktadır. Çünkü nesh 

olayında, özel bir durum ve maslahat için konulmuş olan hüküm, bu özellikleri 

farklılaştığında değişmektedir. Aynı şekilde hükümlerin mesela içki içmenin 

yasaklanmasının tedricen gerçekleşmesi meselesi de, Şariin insanların maslahatlarını 

gözettiğini ve buna göre hükümleri sevkettiğini bize göstermektedir. Çünkü belli bir 

süreçte değilde tek emirle yasaklama söz konusu olsaydı insanların bir çoğu buna 

uyamayacaktı. Bu nedenle hükümler son ve kesin şeklini almadan önce 

özümsenebilmeleri için işlem zamana yayılmıştır. Hükümlerin değişen olaylara ve 
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durumlara göre konması da teşriin maslahatlara göre gerçekleştiğini bize ispat 

etmektedir. Dolayısıyla hükümlerin hepsi kesin ve değişmez değildir, yoksa bunlar 

bir defada ve değişmemek üzere indirilirlerdi. Bu da bize Şariin hükümlerini 

koyarken şart ve durumları dikkate aldığını göstermektedir. 408 

Hatta mezheb imamları da aynı yolu ve metodu takib etmiş, zamana bağlı 

olarak değişkenlik gösteren maslahatlara dayalı hükümleri yeri geldiğinde 

terkedebilmişlerdir. 409Ancak onları takip eden nesiller imamlarının ferî meselelerde 

bir takım özel maslahat ve örflere dayalı olarak ortaya koydukları hükümleri her 

zaman ve durumda geçerli daimi hükümler sanıp, - imamlar bundan sakındırdığı 

halde- her şeyde onları taklit etmekle imamlarının yöntemine aykırı 

davranmışlardır.410 

Oysaki İmam Malik ve Ebu Hanife zahir olsun mana olsun herhangi bir delil 

ile umumun (ve kıyasın) tahsis edilebileceği görüşündedirler. İmam Malik, maslahat 

ile tahsisi istihsanen kabul etmektedir.411 

Tabiki subût ve delalet bakımından kesin olan nasların mürsel maslahatlarla 

kayıtlanması düşünülemez. Ancak İmam Malik’e göre, nass delalet ve subût 

açısından zanni ise mürsel maslahatlarla tahsis edilebilir. Fakat bu maslahatların 

İslamın kabul ettiği türden ve onun ruhuna uygun olduğu kesinlik kazanmış maslahat 

olması gerekir. Bu özelliklere sahip bir maslahat Kur’an’ın kati olmayan umûmi 

hükümlerini tahsis eder ve ona aykırı olan âhad haberler de reddedilir. Çünkü bu gibi 

haberler şâz ve İslamın genel prensiplerine uymuyor demektir.412 

Mesela Hz. Ömer, Tevbe Suresi’nin altmışıncı ayetinde zekatın harcanacağı 

yerler sıralanırken  ‘müellefe-i kulub’ tan da (gönülleri kazanılmak istenen kimseler) 

bahsedildiği ve Hz. Peygamber de hayattayken ganimetlerden bu gruba giren insanlar 

için hisse ayırdığı halde, Hz. Ebu Bekir’in aynı uygulamayı devam ettirmek 

istediğini gördüğünde buna itiraz etmiş ve tarafların bulunduğu yerde şunları 

söylemiştir: “Rasulullah, İslam zayıf olduğu için sizin kalplerinizi yumuşatmaya 

çalışıyordu. Şimdi ise Allah, İslamı aziz kıldı. İtaat ederseniz olur, aksi taktirde 

aramızda kılıç hakemlik yapacaktır.” Hz. Ebu Bekr de onun bu tutumunu 

onaylamıştır.413 Bu olay bize, gönülleri İslama ısındırılmak istenenlere zekattan pay 

ayrılmasıyla ilgili ayet hükmünün bir maslahata dayandığını ve dolayısıyla maslahat 

ortadan kalktığında hükmün de kalkacağını göstermektedir.414 Nitekim Ömer b. 

Abdilazîz kendi döneminde ayetin bu hükmünü yeniden uygulamaya koymuş ve 
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zaman zaman gönülleri İslama ısındırmak için bazı kimselere mali yardımda 

bulunmuştur.415 

Aynı şekilde Hz. Peygamber, pazardaki fiyatların yüksekliğinden yakınarak, 

fiyatlara sınırlama (narh) getirilmesini talep eden sahabilerin bu teklifini “Narh 

koyan, nimetlerini bollaştıran ve azaltan, rızıkları yaratan Allahtır”416 buyurarak 

kabul etmemiştir. Nisa Suresinin 29 uncu ayetindeki “Ey iman edenler, mallarınızı 

aranızda haksız yollarla yemeyin; ancak onları, karşılıklı rızanızla yapılan bir 

ticaretle yemeniz müstesnadır…” emrinin işaretiyle de ticaretin karşılıklı rıza 

temeline dayalı olması bu konuda kimseye müdahale edilmemesi gerekir. 

İdarecilerin narh koyması ise bu temel esasa aykırıdır.417  

Ancak Hz. Ömer buna rağmen kuru üzüm satan birsine fiyat bakımından 

müdahalede bulunmuş; sonra da ona, “Ben ancak bununla memleket halkımızın 

menfaatini korumak istedim”418 demiştir. Hz.Ömer, bu davranışıyla naslara zahiren 

muhalefette bulunmakla birlikte, gerçekte o halkın menfaatini korumayı amaç 

edindiği için nasların amacına uygun hareket etmiştir. Dolayısıyla insanları aldatan 

satıcılarla mücadele edebilmek, aşırı fiyat artışlarının önünü alarak halkın zarara 

uğramamasını temin için narh koymak gerekmiştir. Bu konuda tabiîn alimlerinin de 

fetvaları bulunmaktadır.419  

Yine Hz. Aişe’den en fazla rivayette bulunan üç isimden biri olan Kâsım b. 

Muhammed, sarhoş olduğu halde hırsızlık yapan kişi hakkında, şayet daha önceden 

hırsızlık yaptığı bilinmiyorsa elinin kesilmemesi yönünde fetva vermiştir.420 Oysaki 

naslar mutlaktır ve sahabeden de bu şekilde bir açıklama nakledilmemiştir. Tam 

tersine ayet ve hadislerin delalet ettiği hırsızlar arasında her hangi bir ayırım 

yapılamayacağı yönündeki mana üzerine icma etmişlerdir.421  

Şart ve durumların ve maslahatların değişmesine paralel olarak, bu esaslara 

dayalı olan hükümlerin değişebilirliğinin ‘nesh’ olarak isimlendirilmesi doğru 

değildir. Çünkü maslahata dayalı olana hükümler hep bu maslahatlarına bağlı olarak 

değişip dururlar. Aslında her maslahat bir asla dayanır ve bu asıl devamlı vardır. Zira 

yürürlükten kaldırılan hüküm gerçekte münasebeti bulunmadığı için önceki hükmün 

uygulanmasından ibarettir. Böylece şeriatte her bir olay için birden fazla belirlenmiş 
hüküm bulunmaktadır. Müctehitler de bu hükümlere bakıp uygun olan birine hükmü 

bina etmekte, şart ve maslahatlar değiştiğinde hükmü değiştirmekte böylece daha 
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önce terkedilen ilk hükme dönmektedir. Bu nedenle yapılan işlem asla bir nesh 

uygulaması değildir. Çünkü nesh şariin ilk hükmü kaldırması ve onun asıl varlığının 

sona ermesidir. Bu nedenle müctehidin, hakkında nesh söz konusu olmuş bir hükmü 

yeniden işleme koyması mümkün değildir. Dolayısıyla nesh ile, maslahatın 

değişmesi nedeniyle hükmün bırakılması arasındaki benzerlik sadece birinci hükmün 

terkedilip ikincisinin alınmasıyla ilgili şekli bir benzerliktir.422 

Netice itibariyle, maslahatların değişmesiyle hükümlerin de değişebilirliği 

meselesine, bütün nasları ortadan kaldırır düşüncesiyle karşı çıkmanın bir anlamı 

yoktur. Çünkü burada iddia edilen husus, bütün hükümleri kapsamına alan bir 

değişim değildir. Nitekim İbn Kayyim’in de dediği gibi gerçekte hükümler iki 

çeşittir. Bunlardan bir bölümü zamana, mekana ve şartlara göre ictihatla değişimi 

kabul etmeyen hükümlerdir. Farzlar, haramlar, suçlar için şeriat tarafından 

belirlenmiş hadler ve benzeri hükümler bu sınıfa girer. Bir diğer çeşit ise, zaman, 

mekan ve şartlara dayalı olarak maslahatların gereklerine göre değişebilen 

hükümlerdir. Mesela tazir suçlarına verilen cezaların miktarları ve özellikleri gibi. 

Şari bu tür hükümleri maslahatlarına göre çeşitlendirmiştir. Bu nedenledir ki 

sahabiler Hz. Peygamber döneminde olmayan çok çeşitli tazir cezaları ihdas etmiştir. 
Mesela Hz. Ömer içki içenlerin sayısındaki artışı dikkate alarak onlara seksen kırbaç 

vurdurup, sürgün cezası verebilmiştir. İbn Kayyim sözlerini, konunun bir çok insanın 

yanılıp, değişmeyen sabit hükümlerle, varlık ve yokluk itibariyle maslahatlara bağlı 

olan hükümleri birbirine karıştırdığı çok geniş bir alana sahip olduğunu belirterek 

bitirir.423 

Diğer taraftan icma ile belirlenen hükümlere aykırı maslahata dayanan 

uygulamaların bulunduğu da iddialar arasındadır. İcmanın hüccet ve kesin oluşu, 

gerçekleştiği ve bize sağlam yollarla ulaştığı kabul edilse bile, üzerinde icmanın 

gerçekleştiği söylenen hüküm acaba değişmesi mümkün olmayan ibadetler ve 

mukadderat gibi sabit hükümlerden mi yoksa değişmesi mümkün olanlardan mıdır? 

Yani İbn Kayyim’in yapmış olduğu tasnif bu konuda da geçerlidir. Dolayısıyla 

üzerine icma ile hüküm bina edilen maslahat hala hükümde geçerliliğini 

sürdürüyorsa kendisiyle amel edilmesi gerekir. Ancak maslahat nedeniyle bir hüküm 

üzerinde gerçekleşmiş olan mücerred ittifak, o hükmün ebedi olmasını gerektirmez. 

Bilakis bu hükmün daimi ve değişmez olduğuna dair ayrı bir ittifakın daha oluşmuş 
olması gerekir. Böyle bir neticenin elde edilmesi mümkün olamayacağına göre, bu 

durumda hükmün üzerine kurulu olduğu maslahatın değişken olduğuna karar 

verilmelidir. Şari bazı hükümlerini maslahatlar üzerine ördüğüne göre, buna aykırı 

davrananlar neticede Şariin gayelerine de ters düşmüş olurlar. Dolayısıyla ümmetin 

Şariin maksatlarına aykırı bir şekilde icmada bulunduğu asla düşünülemez. Hatta 
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daha ileri giderek, kaynak itibariyle değişken maslahatlara dayanan hükümler 

üzerinde, çok nadir bazı durumlar hariç, icmanın gerçekleşmediği de söylenebilir.424 

İnsanların icma ile elde edilen sonuçlar olduğunu ileri sürdükleri ahkama 

aykırı hükümler ortaya koyan alimlere ait birçok örnek vardır.425  

Mesela, Urve b. Zübeyr, İslam diyarında hırsızlık yapıp had tatbik edilmeden 

önce tevbe eden kişiyle ilgili olarak, tevbesinin kabul edilmeyip had cezasının 

uygulanacağını, aksi taktirde bu durumun çok büyük bir fesadın çıkmasına sebep 

olacağı fikrini ileri sürer.426 Buna benzer olaylar Hz.Osman ve Hz. Ali dönemlerinde 

de meydana geldiği halde, böyle şahısların tevbeleri kabul edilmiş, aksine bir hüküm 

ortaya konmamıştır. Dolayısıyla kimilerine göre de bu konuda icma gerçekleşmiştir. 
Bu icma neticede Kur’anın konuyla ilgili hükmüne mutabıktır. Ancak Urve maslahatı 

gözeterek yani fesada meydan vermemek gayesiyle bu icmaya aykırı görüş beyan 

etmiştir. Konumu ve mevkii tartışılamayacak böyle bir alimin caiz olmayacağını bile 

bile maslahat için icmaya aykırı davranması nasıl düşünülebilir? O halde bu konuda 

bir icmadan söz edilmesi mümkün değildir.427 

Mürsel veya mutlak maslahatlara dayalı hüküm verme yönteminin furuata 

dair örneklerden hareketle gerçekte bütün imamlar tarafından kullanıldığı bilindiği ve 

usulcülerin de bu ferî hükümleri kendilerine temel aldıkları açık olduğu halde, usul 

alimlerinin maslahatlarla amel edilmesine şiddetle karşı çıkmaları ve onu delilsiz-

dayanaksız bir işlem olarak tanıtmış olmaları garipsenecek bir durumdur. Ancak 

onların bu tutumlarının yaslandığı tarihi ve psiko-sosyal bir arkaplanı vardır. O da bu 

alimlerin yaşadıkları ortamın özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Sapkın ve zalim 

yöneticilerin, yolunu şaşırmış ilim ehlinin, İslama yeni girmiş olup onu yıkmaya 

uğraşanların ve buna benzer bir çok olumsuzluğun olduğu bir çevrede maslahat-ı 

mürsel ile amel etmenin geçerli olduğunu açıklamanın yukarıdaki olumsuzlukların 

artarak devam etmesine sebep olacağı düşünülerek, yasaklamayla bu kapı 

kapatılmaya ve fesadı netice verecek vesileler engellenmeye (seddu’z-zerîa) 

çalışılmıştır. Bu nedenle bir çok meselede bazen değişik ünvanlar altında veya bazen 

de farklı bir delile dayanarak mürsel maslahatlarla fetvalar verilmiştir.428 

İslam Hukuku ekolleri içerisinde öncelikle Hanbelillerin benimseyip siyaset-i 

şer’iyye (����Zا������ ا� ) adını verdikleri ve özellikle devlet idaresinde hukuki ve 

cezai işlemlerde kullanılan maslahata dayalı yöntem de neticede maslahat-ı mürsel 

metodundan mülhemdir. Hanbelî İbn Akîl’in yaptığı ‘siyâset’ tariftende de bu 
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rahatlıkla anlaşılmaktadır. Çünkü ona göre ‘siyâset’: ‘Hz. Peygamber tarafından 

konmadığı ve hakkında vahiy de inmediği halde insanları iyiliğe yaklaştıran ve 

fesaddan uzaklaştıran uygulamalardır’ 429 Bu tarifin ve hanefî alimi İbn Nüceym’in 

de vurguladığı söz konusu metotta, tıpkı mürsel maslahatlarda olduğu gibi hakkında 

bir delil bulunmayan konularda maslahata dayalı hüküm verme işlemi söz 

konusudur.430  

Neticede mutlak/mürsel maslahatlara dayalı hüküm verme yöntemi, nasların 

açık hükümlerini çiğneme ve onlara aykırı hüküm üretme aracı değildir.Aksine bu 

metod, nasların bilinçli bir şekilde boş bıraktığı, hakkında doğrudan veya dolaylı bir 

hükmün bulunmadığı alanları doldurma hususunda önemli bir işlev görmektedir. 

Çünkü daha önce de ifade edildiği gibi nasların, kıyamete kadar meydana gelecek 

bütün olayları ve insanların zaman ve şartlara göre değişen maslahatlarını kapsamına 

alacak hükümler ihtiva etmesi mümkün olmadığına göre, hüküm kaynaklarını 

sadece, belki de denizden bir damla mesabesinde olan nasların verileriyle sınırlı 

tutmak ictihadın alanını son derece daraltacaktır.431 

Gerçi söz konusu maslahatlar özel ve belirli bir delile dayanmasa da, sistemde 

bu yolla elde edilen sonuçların dinin genel prensiplerine ve ruhuna uygunluğu esas 

alınmaktadır. Dolayısıyla mürsel maslahatlar yöntemiyle elde edilen hükümlerin 

sağlaması bu uygunluğun araştırılması ve tespitiyle yapılmaktadır.  

Turâbî’nin ‘geniş kıyas’ dediği istıslah, ifade edildiği gibi bir grup nassın 

değerlendirilmesiyle elde edilen amaç veya maslahatların tespitine bağlı ve bize 

kamu hukukuna ilişkin geniş imkanlar sunan bir işlemdir. Nasların doğru anlaşılması 

ve maslahatların tespiti açısından ise uygulamanın doğurduğu sonuçlara bakmak 

gerekecektir.432 Dolayısıyla o tespit edilen amaçların ve maslahatların uygunluk ve 

geçerliliğini tamamen uygulamanın sonuçlarına bağlamaktadır. 

Her ne kadar mürsel maslahatlara göre hüküm verme işleminin, adil olmayan 

idarecilerin elinde, kamu menfaati, alemin nizamı ve devletin bekası gibi 

gerekçelerle kötüye kullanılarak hukuki olmayan eylemleri meşrulaştırma aracına 

dönüştürülme riski varsa da, bunu engellemenin yolu tabiki yöntemi yasaklamak 

değil, İslamiyetin genel amaçlarına ve ruhuna vakıf alimler vasıtasıyla kontrol 

mekanizmalarını geliştirmek olmalıdır. 

Teorik olmaktan ziyade pratik ve hayatın içinden bir yöntem olan ve 

anlama/yorumlama sürecini lafzilikten kurtarıp, dar kalıplara sıkıştırılmış fıkıh 

anlayışını yıkan istıslah eylemi son tahlilde, Şariin özellikle muâmelat ve insani 

ilişkiler alanında ana gayesi olan, dinin prensiplerine uygun beşeri maslahatları 

                                                 
429 İbnu’l Kayyim el-Cevziyye, et-Turuku’l-Hükmiyye fi’s-Siyâseti’ş-Şeriyye, (Tah.M.Cemil Ğâzî), 

Matbaatu’l-Medenî, Kahire, (t.y.), s.17-18; İbn Kayyim, İ’lâm, IV,372-373 
430 İbn Nüceym, Bahr, V,11 
431 Cüveynî, Burhân, II,723; Zeydân, Vecîz, s.200-201,202 
432 Turâbî, Tecdîd, s.22-28 
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gözetme amacına hizmet etmektedir. Bu yönüyle onu rahatlıkla amaçsal yorumlama, 

kanun yapma tekniklerinin başında sayabiliriz. 

 

4. Örf ( ا���ف ) : 
 

Örf: İnsanların aklın şahitliğiyle üzerinde birleştikleri ve yapageldikleri, aynı 

zamanda selîm tabiatların (doğru) kabul ettikleri işlerdir.433 Örf ve adet terimleri 

İslam hukuk literatüründe aynı anlamda kullanılmakta aralarında bir fark 

gözetilmemektedir.434 

Tariften anlaşılacağı üzere bir şeyin örf  ve adet olabilmesi için çokça 

tekrarlanması, sıradan bir olay olmaktan çıkması gerekmektedir.435 Dolayısıyla 

tekrarla insanların adet haline getirmediği, tesadüfen bir veya iki defa meydana gelen 

her hangi bir iş, “adet” sayılmaz ve bunun üzerine hüküm bina edilemez.  

Kısacası, örf ve adet İslam fıkhının dayandığı asıl kaynaklardan ve esaslardan 

biridir. Bu nedenledir ki, fakihler “Hakikat, adet ve isti’malin delaletiyle terk edilir” 

kuralını benimsemişlerdir.436 

Bu itibarla fakihler, nasların mutlak olarak geldiği her meselede, o nasda ve 

dilde herhangi bir sınırlayıcı kural da yoksa örfe müracaat edileceğini söylemişlerdir. 

Mesela; hırsızlıktaki hırz (malın koruma altında olması meselesi), araziyi ihya, teslim 

ve tesellüm gibi şeylerden ne anlaşılacağı gibi konular hep bu türdendir.437 

Aynı şekilde, hırsızlık munzabıt bir fiil değildir. Ancak örfün yardımıyla 

munzabıt hale gelebilir. Bu nedenle, hırsızlık ve hırsızlık türünden; dolandırıcılık, yol 

kesme gibi birbirine yakın gözüken eylemler arasındaki farklılıklar ortaya çıkarılmalı 

ve sonra da hırsızlık lafzıyla halkın örfünde kastedilen şeyin hakikatine bakılmalıdır. 

Bütün bunlardan sonra hırsızlık, kendisine benzeyen diğer eylemlerden ayırıcı 

özellikleriyle nitelenecek ve böylece munzabıt hale gelecektir.438 Sefahat ve israfın, 

lüks hayatın ve benzeri hususların tanımlanabilmesi için de yine örfün yardımına 

ihtiyaç vardır ve hadisler de bunların sınırlarını örf ve adetlere bakarak çizmiştir.439 

Ancak örfün şerî delillerden biri sayılabilmesi için öncelikle, naslardan 

herhangi birine, yani Kur’ân ve Hadis’e aykırı olmaması gerekir. Dolayısıyla 

                                                 
433 Cürcânî, Ta’rîfât, s..193; İbn Nüceym, el-Eşbâh ve’n-Nezâir, (Nüzhetu’n-Nevâzır haşiyesiyle 

birlikte) (Tah.Muhammed Muti), Dâru’l-Fikr, Dımeşk, 1983, s.101; İbn Abidîn, Mecmûatu’r-Resâil 
(Neşru’l-Orf), (b.y.), (t.y.), II, 114 

434 İbn Abidîn, Neşru’l-Orf, II, 114 
435 Hamevî, Ğamzu Uyûni’l-Besâir Şerh Kitâb el-Eşbân ve’n-Nezâir, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 

1985, I,295; Ali Haydar, Dureru’l-Hukkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm, Mektebetu Sanâyi-i Şâhâne, 
İst., 1298, I,44 

436 İbn Nüceym, Eşbâh, s..101 
437 İbn Kudâme el-Makdisî, el-Kâfî fi Fıkhı’l-İmâm el-Mübeccel Ahmed b. Hanbel, (Tah. Zehîr eş-

Şâvîş), (5.Baskı), el-Mektebetu’l-İslâmî, Beyrut, 1988, II,29,55; Suyûtî, Eşbâh, s.98 
438 Dehlevî, Huccetullah, I, 315-316 
439 Dehlevî, Huccetullah, I, 317-318,320,325 
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hukukçuların belirttiği gibi, “Aksine nass bulunan örf muteber değildir”440 Bu türden 

naslara aykırı örflere ‘fasid örf’, aykırılığı bulunmayanlara da ‘sahih örf’ 

denmektedir. 

Diğer taraftan örf ve adetin genellik ve galiplik özelliklerine sahip olması 

gerekir.441 Bu kural Mecellede şu şekilde ifade edilmiştir; “Adet ancak muttarid ve 

galib oldukta muteber olur.” (Madde 41)442 Ittıradtan maksat, örfün külli olması yani 

örfün ehli arasında bilinen, yaygın ve onlar tarafından kullanılır olmasıdır. Buna da 

‘umûmî örf’ adı verilmektedir. Bunun aksine, dar bir bölgede ve özel bir çevrede 

geçerli olan örfe de ‘husûsi örf” denmektedir.443 

Üzerine hüküm bina edilecek örf, daha önce mevcut ve tasarruf zamanında da 

var olmalıdır. Bu nedenle akit ve sözleşmelerin yapıldıkları devrin örfüne göre 

değerlendirilmeleri, sonradan meydana gelen örfe itibar edilmemesi gerekir.444 

Örfün içerdiği manaya aykırı bir iş veya şart bulunmamalıdır. Mesela, çarşı 
ve pazarda geçerli olan örfe göre satışlar taksitle yapıldığı halde, alıcı ve satıcı peşin 

satış üzerinde anlaşsalar, örfün burada herhangi bir değeri söz konusu değildir. 

Çünkü burada örfün hilafına bir anlaşma yapılmış olmaktadır. Buna göre kaide şu 

şekilde oluşmuştur: “Zikredilmese bile örfe göre sabit olan şey, örf hilafına bir 

hüküm bulununca sabit olmaz.”445  

Örf ile ilgili en önemli konulardan biri de, umumi bir nasla çatışması halinde 

onun nassı tahsis edip etmeyeceği hususudur. Şîrâzi, Gazâlî, Râzî ve Âmidî gibi 

klasik usulcüler, genel olarak  örf ve adetin hukuki bir değer taşımadığını ve bu 

nedenle de onun umumi bir hükmü tahsis etme gücünün bulunmadığını ileri 

sürmüşlerdir. Çünkü Şari’in lafızları karşısında insanların örf ve adetlerinin bir 

değeri yoktur.446 

Hukuki olarak örfe bir değer atfedenler ise, onu şu tasnif ve değerlendirmeye 

tabi tutmuşlardır. I- Teşri zamanında var olan (mukârin)umumî örf, II-Teşri 
zamanından sonra meydana gelen umumi örf (târî), III- Teşri esnasında mevcut olan 

(mukârin) özel örf . 

İkinci şıkta sözü edilen, şer’î hükmün gelişi esnasında var olmayıp sonradan 

oluşan (târî) örfün, önceden teşri edilmiş bir nassı tahsis etmesi diğer bir deyişle nesh 

etmesi mümkün değildir. Çünkü bu önceden indirilen hükümlerin sonradan teşekkül 

eden örf ve adetlerle iptal edilip, yürürlükten kaldırılması neticesini doğuracaktır. Bu 

nedenle naslarda geçen kelimelerin, teşriden sonra kazandıkları yeni anlamları değil 

                                                 
440 Serahsî, Mebsût, X,146; İbn Nüceym, Bahr, I,284; İbn Nüceym, Eşbâh, s.102; İbn Abidîn, Neşru’l-

Orf, II,115 
441 Suyûtî, Eşbâh, s.92; İbn Nüceym, Eşbâh, s.103 
442 Ali Haydar, Şerhu Mecelle, II,49 
443 İbn Nüceym, Eşbâh, s.101; İbn Abidîn, Neşru’l-Orf, II,116 
444 Suyûtî, Eşbâh, s.96; İbn Nüceym, Eşbâh, s.110 
445 Abdüsselâm, Kavâid, II,158 
446 Ebu’l-Hüseyn, Mu’temed, I,278-279; Şîrâzî, Luma’, s.37; Gazâlî, Mustasfâ, I, 155-156; Âmidî, 
İhkâm, II,358-359; Râzî, Mahsûl, I,451-452 
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teşri esnasında taşıdıkları anlamları dikkate alınmalıdır. Çünkü Şariin maksatlarına 

ancak bu manalar yoluyla ulaşılabilir. 

Şer’i hükmün gelişi esnasında var olan (mukârin) örf, kavlî ve amelî olmak 

üzere iki açıdan ele alınmaktadır: 

Eğer bu mukârin örf  kavlî bir örf ise, Ebu Hanife’nin de içlerinde bulunduğu 

bazı alimlere göre, bir lafız hakiki manasında kullanılmakla beraber, örfi manasının 

kullanımı daha yaygın ve meşhur ise, öncelikle teşri vaktinde kelimelerin Araplar 

tarafından kullanılan sözlük manasına baş vurulmalıdır. Çoğunluğun görüşüne göre 

ise, öncelikle o gün kullanılan örfi delalet dikkate alınmalıdır.447  

Bu durumda, Kur’ân’da bulunan bir kelime, o sırada Araplar arasında 

kullanıldığı manalardan biri için veya asli manasının dışında başka bir manada 

kullanılıyor ve bu kullanım halk tarafından rahatlıkla anlaşılıyorsa, böyle bir kavlî 

örf, âm nassı tahsis eder.448 

Eğer şer’i hükmün gelişi esnasında var olan (mukârin) örf, amelî bir örf ise, 

bu durumda amelî örfün umumi bir nassı tahsis ederek onu adet seviyesine indirmesi 

söz konusudur. Başta Şafiiler olmak üzere usulcülerin çoğunluğu bunu kabul 

etmezler. Çünkü, onlara göre İslam hukukunda gerçek delil sadece şariin lafızlarıdır 

ve onların tahsislerine (sınırlandırılmalarına) dair herhangi bir delil bulunmadığı 

sürece bütün fertlerini kapsamaya devam edecektir. Hanefilerle Malikilerin 

çoğunluğu ise nassın teşrii esnasında var olan (mukârin) umumi amelî örfün âm nassı 

tahsis edeceği görüşündedirler.449  

Mesela; Hz Peygamber meşhur riba hadisinde buğday, arpa, hurma ve tuzun 

ölçü (keyl) ile, altın ve gümüşün ise tartı (vezn) ile değiştirilebileceğini belirtmiştir. 
Ebu Hanife ve Muhammed b Hasan eş-Şeybani söz konusu hadisin sözcüklerinden 

hareketle, burada sözü edilen değişim şekli dışında bir şekil kabul etmezler. Fakat 

Ebu Yusuf ise hadiste ifade edilen maddelerin ölçü ve tartı ile mübadelesi 

prensibinin değişmez teşrii bir kural olmadığını, bunun o günkü toplumda geçerli 

olan adetlere bağlı bulunduğunu, teamül haline gelmesi durumunda altınlar arasında 

eşitliğin ölçü ile, buğdaylar arasında ise tartı ile yapılabileceğini ileri sürmüştür.450  

Meşhur Hanefi fıkıh ve usul alimi olan Serahsî, bu hadisin ölçü ve tartının 

takriri sünnet olarak yerleştiğini gösterdiğini ve onun artık örfle 

değiştirilemeyeceğini ileri sürerek 451 Ebu Hanife ile İmam Muhammed’in yanında 

yer almıştır. Ancak daha sonra gelen bir çok Hanefi alimi ise Ebu Yusuf’un görüşünü 

tercih etmiştir.  

                                                 
447 Suyûtî, Eşbâh, s.93; İbn Nüceym, Eşbâh, s.105-106 
448 Ebu’l-Huseyn, Mu’temed, I, 278-279 
449 Gazâlî, Mustasfâ, I, 155-156; İbn Abidîn, Neşru’l-Orf, II,115-116 
450 İbn Abidîn, Neşru’l-Orf, II,118 
451 Serahsî, Mebsût, XII,142 



 101 

Gerçekten de hadis dikkatle incelendiğinde, onun asıl gayesinin söz konusu 

maddelerin ölçü ve tartı ile satışı değildir. Hadisin vurudunun asıl gayesi, mübadele 

sırasında herhangi bir fazlalığın olmaması ve haksız karın engellenmesidir. 

Bunun gibi bir ayette, “Ey Peygamber! Kadınlarına, kızlarına ve müminlerin 

kadınlarına söyle, -dışarı çıkarken- dış giysilerini (cilbâb) üzerlerine alsınlar. Bu 

tanınmamaları ve rahatsız edilmemeleri için en uygun olandır. Allah çok bağışlayan 

ve esirgeyendir.” (33/Ahzâb,59) buyrulmaktadır. Bu ayetteki gerek cilbâb yani 

bedenin tamamını örten dış giysinin giyilmesi ve gerek bunun tanınma ve rahatsız 

edilmeme sebebi olması, o zaman mevcut olan ve yaşanan adete dayanmaktadır. 

Örtünme ve tanınma için başka uygun giysiler kullanıldığı zaman, hem cilbâb hem 

de bunun iffet alameti olması hususu tarihi bir unsur olarak kalacaktır.452 

Bu durumda bizim yapmamız gereken, tarihin bir diliminde müslümanlar 

tarafından örf haline getirilmiş konuların bire bir benimsenmesi ve değişmez 

kılınması değil, kanun koyucunun nassın lafzından ne kasdettiğini ve asıl gayesinin 

ne olduğunu araştırmaktır. Aksi taktirde bu tür örfe dayalı hükümleri ebedi ve 

evrensel kabul etme, bu hükümlerin dayandığı örf ve adetleri de ebedileştireceğinden 

insanların zorluk ve sıkıntı içine düşmeleri kaçınılmaz hale gelecektir.  

İmam Ebu Yusuf işte bu sakıncaları görmüş olmalı ki, yukarıda izah ettiğimiz 

yaklaşımı sergilemiş ve nassın teşriinin asıl gayesini dikkate alıp, o zamanki örfü 

kutsallaştırmaktan kaçınmıştır. Aslında onun bu değerlendirmesi, örfün nassa 

öncelenmesi veya nassın iptal edilmesi anlamına değil, bizzat nasla amel edilmesi, 

nassın ne demek istediğinin örf ile anlaşılması ve yorumlanması demektir.  

Diğer taraftan teşrii sırasında mevcut olan, bir belde veya belirli bir sanat, 

meslek ve ticaret erbabına ait özel (husûsî) örfün, umumî bir nassı tahsis edip 

etmeyeceği hususunda ise ihtilaf söz konusudur. Tabiî ki umumi ameli örfün tahsis 

özelliği olmadığını kabul edenlerin, hususi örfü benimsemeleri de düşünülemez. 

Umumî mukârin örfün tahsis delili olduğunu kabul eden Hanefilerde de bu konuda 

benimsenen görüş, nassın teşrii sırasında var olsa dahi böyle hususi örfün âm nassı 

tahsis edemeyeceğidir.453 

Ancak Belh, Buhara ve Maveraünnehr Hanefi hukukçuları ile Ebu’l-Leys es-

Semerkandî ve İbn Nüceym gibi alimler has örfün de tahsis delili olduğunu 

benimsemişlerdir.454 Mecelle de 36 ncı maddesinde “… gerek âm olsun ve gerek hâs 

olsun” kaydını benimseyerek örfün her iki çeşidini de muteber sayan ictihadı tercih 

etmiştir.455 

                                                 
452 İbn Âşûr, Makâsıd, s.323; Hayrettin Karaman, “Adet”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, İst., 1988, I, 

371 
453 İbn Nüceym, Eşbâh, s.112; İbn Abidîn, Neşru’l-Orf, II,116 
454 İbn Nüceym, Eşbâh, s.113-114; Ahmed Cevdet ve diğerleri, Açıklamalı Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-
ı Adliye), (Neşr.Ali Himmet Berki), Hikmet Yay., İst.,1979, s.21  
455 Ali Haydar, Şerhu Mecelle, I,44 
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Aslında örf, müstakil bir delil olmayıp, şer’in; icma, mürsel maslahatlar ve 

zerâi gibi diğer muteber delillerine dayanmaktadır. Mesela ıstısna akdi ve harcanacak 

su miktarı ve kalış süresi belirlenmeden hamamlardan faydalanmak icmaya dayanan 

örf çeşidindendir.456  

Diğer taraftan örflerin bir çoğu da mürsel maslahatlara dayanır. Çünkü 

toplumda yaygın olan sahih örf ve adetlerin göz önünde bulundurulmaması neticede 

insanları sıkıntı ve zorluklara düşüreceğinden, örfe dayalı bir çok hüküm son tahlilde 

insanların maslahatlarını korumaya yöneliktir. Serahsî de bu manaya şu şekilde işaret 

eder: “…Çünkü örfen sabit olan şey şer’i delil ile sabit olmuştur. Zira zahir bir 

adetten uzaklaşmakta, apaçık bir sıkıntı vardır.” 457 

Belirttiğimiz gibi, örf  bağımsız bir şeri delil olmaktan ziyade, hükümlerin 

teşriinde ve tefsirinde gözetilen ve kendisiyle âm nitelikli hükümlerin tahsis ve 

mutlak olanlarının da takyid edildiği bir olgudur. Hatta öyle ki kimi zaman kıyas 

dahi örf nedeniyle terk edilebilmektedir. Bunun istihsan olarak isimlendirildiğini 

daha önce görmüştük. Bu nedenle, toplumda yerleşik bir örf olması açısından, kısaya 

‘madum üzerinde yapılan akit’ olması yönüyle aykırı olmakla birlikte ıstısna akdi 

geçerli kabul edilebilmiştir.458  

Özellikle naslardaki hükümlerin olaylara uygulanabilmesi için, toplumda 

geçerli olan örf ve adetlerin bilinmesi ve tatbikatın bunlara dayandırılması 

gerekmektedir.459  

Mesela, “…Annelerin ma’ruf şekilde (örf ve adete göre) yiyeceği, giyeceği, 

çocuk kendisinden olana (babaya) aittir.” (2/Bakara,233) nassında söz konusu 

hükmün uygulanabilmesi için, nafakanın belirlenmesi ve bunun için de örfün 

bilinmesi gerekmektedir. Çünkü nas’ta nafakanın miktarı açıklanmamış ve bu konu 

tamamen insanların örfüne havale edilmiştir. İşte bu ve buna benzer Şari’in farz kılıp 

miktarını belirlemediği her konuda, miktarın takdiri için örfe müracaat edilmektedir. 

Buradan da anlaşıldığı üzere, örf ve adete dayalı hükümlerin, bu örf  ve 

adetlerin farklılaşmasıyla değişmesi kaçınılmaz olacaktır. İşte bu gerçeğe işaret 

etmek için “Zaman ve şartların değişmesiyle, hükümlerin de değişmesi inkar 

edilemez” cümlesi külli kaidelerden biri haline gelmiştir. Burada haliyle külli hüküm 

değişmemekte sadece onun olaylara tatbikinde zamanla farklılıklar oluşmaktadır.460 

Çünkü şeriat ebedi ve devamlı yürürlükte kalmak üzere konulmuştur. O halde 

adetlerin değişmesiyle hükümlerin de değişmesinden maksat, her adetin farklılık 

arzettiğinde yeni bir şer’i asla dönmesi ve bu sefer onun hükmünü almasıdır.461  

                                                 
456 Zeydân, Vecîz, s.214 
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Bu külli kaideye dayanan sayısız örnekler bulunmaktadır. Mesela; Hanefi 

mezhebi imamları, Kur’an öğretme karşılığında ücret almanın caiz olmadığı 

konusunda görüş birliği etmişlerdir. Zira Kur’an öğretmek bir ibadettir, diğer 

ibadetlerde olduğu gibi bunda da ücret alınamaz, demişlerdir. Bu hüküm, o 

imamların devrine uygun düşmekteydi. Çünkü o zaman, Kur’an öğreticileri devlet 

hazinesinden tahsisat alıyorlardı. Fakat zamanla şartlar değişti, öğreticilere ayrılan bu 

tahsisatlar kesildi. Bunlar şayet vakitlerini tamamen Kur’an öğretme işine ayırsalar 

aç kalacaklar, geçimlerini temin etmeye yönelseler Kur’an öğrenimi yok olup 

gidecekti. Dolayısıyla Kur’an öğretme karşılığında ücret alınmasına izin verilmemesi 

bu iki kötü sonuçtan birine sebep oluyordu. O yüzden sonraki alimler, şartlardaki bu 

değişikliği dikkate alıp gerek Kur’an öğretimi gerekse imamlık, müezzinlik gibi 

diğer taatler karşılığında ücret alınmasına izin vermişlerdir.462 

İbn Abidîn’in dediği gibi; müctehitlerin rey ve ictihatlarıyla belirlenen bir çok 

hüküm o müctehidin kendi çağının örfüne göre şekillenmiştir. Dolayısıyla o 

müctehid eğer bugünkü örflerin oluşturduğu toplum içinde yaşamış olsaydı, şüphesiz 

daha önceki görüşlerini değiştirirdi. Bu nedenledir ki, alimler insanların adetlerini 

bilmeyi ictihad yapmanın şartlarından biri kabul etmişlerdir. Netice itibariyle 

zamanın değişmesiyle bir çok hüküm ya halkın örfünün değişmesi, veya bir zaruretin 

veyahutta fesadın ortaya çıkmasıyla değişmiştir. Öyle ki, şayet hüküm olduğu gibi 

kalsaydı insanlar mutlaka meşakkat ve zorluğa düşerlerdi. Bu ise hafifleştirme, 

kolaylaştırma ve dünya nizamının en güzel şekilde devam etmesi için zarar ve 

fesadın uzaklaştırılması esası üzerine inşa edilmiş olan şeriatın kurallarına tamamen 

aykırı olurdu. Bunun için mezhep alimlerinin, müctehidin kendi zamanına göre 

açıkladığı kimi hükümlere karşı çıktıkları görülür. Çünkü onlar, eğer o müctehid, 

bunların zamanında yaşamış olsaydı, mezhebinin kurallarına uyarak, kendileriyle 

aynı görüşü paylaşacaklarını iyi bilirler.463 

Bu nedenle alimler, müftülerin özellikle insanların örf ve adetleriyle 

bağlantılı olan konuları bilmesini ve lafzi konularda hakiki kullanımlarına aykırı olsa 

da insanların adet haline getirdikleri kullanımlara itibar etmelerini şart koşarlar ve 

aksi taktirde hem kendilerinin yanılacağını hem de başkalarını yanıltacaklarını ifade 

ederler.464 

Şatıbî’nin de dediği gibi, Şâri’, teşriinde hep maslahatları dikkate almaktadır. 

Bu durum, mutlak surette adetlerin de dikkate alınmış olmasını gerekli kılmaktadır. 

Eğer adetler dikkate alınmayacak olsaydı bu durum takat üstü yükümlülüğe sebep 

olurdu. İnsanları güçlerinin üzerinde şeylerle sorumlu tutmak ise caiz değildir veya 

caiz olsa bile böyle bir şey gerçekleşmiş değildir.465 

                                                 
462 İbn Âbidîn, Neşru’l-Orf, II,125-126 
463 İbni Abidîn, Neşru’l-Orf, s.125 
464 İbn Kayyim, İ’lâm, IV,228 
465 Şâtıbî, Muvâfakât, II,288 



 104 

Kısacası netice itibariyle, örfe dayalı olarak nasların yorumlanması ve tatbiki 

ve de zaman ve şartlara göre hükümlerinin değiştirilmesi son tahlilde, İslam’ın en 

temel amacı olan insanların ihtiyaç ve menfaatlerinin gözetilmesi, zarar ve 

sıkıntılarının giderilmesi ve de teklifte kolaylık sağlanması esasına dayanmaktadır. 

Haliyle bu yönüyle meşru örf ve adetleri dikkate almak; amaçsal yorumlama, anlama 

ve tatbik yollarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

5. Hiyel ( ��
 : ( ا�
 

Hile- i şer’iyye fıkıh tarihinin en tartışmalı konularından biridir. Her ne kadar 

teoride mezhepler arasında farklı anlayışlar söz konusu olsa ve genellikle bu işlem 

Hanefîlere mâl edilse de, pratikte bütün mezhep okulları tarafından kullanılmış bir 

yoldur. Bu ekollerin görüşleri, tümevarım yöntemiyle, yani tikel meselelerden 

hareketle incelendiğinde hepsinin hile-i şer’iyyeyi kullandıkları rahatlıkla 

görülecektir.466 Kısacası bu yola baş vurmayan hiçbir fıkıh mezhebi yoktur. İhtilaf 

sadece uygulamada ortaya çıkmaktadır.467 

Tabiki fıkhın pratik hayata dönük yönüyle ilgili olan bu yolun İslam’ın temel 

kaynaklarınca benimsendiğine dair ortaya konulan bir çok delil468 ve bunlarla ilgili 

oldukça yoğun itiraz ve tartışmalar söz konusu olmakla birlikte tezimizin sınırlarını 

da dikkate alarak bunlara değinmeyeceğiz. 

İslam hukuk tarihi sürecinde hile-i şeriyye kavramına olumludan ziyade 

olumsuz anlamlar yüklenmiştir. Tabiî ki bunda sistemin yanlış ve kötü kullanımlara 

alet edilmiş olmasının büyük etkisi söz konusudur.  

Bu yöntemi en çok kullananlardan Hanefi mezhebinin alimlerinden ve hiyelle 

ilgili müstakil eser sahibi olan  Hassâf  (v/h.261),  kavramın yukarıda ifade ettiğimiz 

müsbet ve menfi anlamlarına göndermede bulunarak hile-i şer’iyyeyi eserinde şöyle 

tarif etmektedir: “Kişinin kendisiyle günahlardan ve haramlardan kurtulup, helale 

ulaştığı, bu ve benzeri türden muamelelerdir.” Buna göre; bir hakkı iptal veya batılı 

hak göstermek veyahut da hak olana şüphe düşürmek için yapılan işlemler bu 

kavramın kapsamına dahil değildir.469 

Türkçemizdeki yerleşik anlamıyla birlikte düşünüldüğünde yanlış 
algılamalara da neden olabilen ve fıkıh tarihinde de çok yoğun eleştirilere maruz 

kalan hile kavramı yerine bazı Hanefi alimleri ‘mehâric’ (رج�b4), 470 ‘haramlardan 

kaçış’ ( ه�ب 4> ا���ام ) ve ‘haramlardan kurtuluş’ ( 4> ا���ام r�bت ) gibi deyimleri 

kullanmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla hîle-i şer’iyye aslında; mahlas-ı şer’î, 

                                                 
466 İsmail Hakkı İzmirli, İlm-i Hilâf, Hukuk Matbaası, İst., 1330,s.150 
467 İzmirli, Hilâf, s.166; Ahmed Emîn, Duha’l-İslâm, Matbaatu Lecneti’t-Te’lîf, Mısır, 1935,s.190 
468 Ahmed b. Ömer el-Hassâf, Kitâbu’l-Hassâf  fi’l-Hiyel, Kahire, 1314, s.4,10; Serahsî, Mebsût, 

XXX, 209-210 
469 Hassâf, Hiyel, s.4 
470 İbn Nüceym, Eşbâh, s.477; İzmirli, Hilâf, s.145 
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tedbîr-i şer’î ve mahrac-ı şer’î anlamlarına gelmektedir.471 İbn Kayyim’in ifade 

ettiğine göre, hiyel ilmi ile uğraşanların, ‘hiyel’ ismi itici ve ürkütücü gelebilir 

kaygısıyla ‘zorluklardan çıkış yolları’ ( dرج 4> ا�7_�ی�b73 ا�� deyimini tercih (و1

ettikleri görülmektedir.472 

Aslında bir çok fıkhî terimde olduğu gibi, hîle-i şer’iyye ve mahiyeti 

hakkında ihtilaflar vuku bulmuş, kavram kargaşasına düşülmüştür. Herkes bu terime 

farklı anlamlar yüklemiş ve özellikle sistemin icrasıyla ilgili kötü örneklerden 

hareketle kimi çevrelerce bu isimlendirme adeta küfür ve günaha girmekle, haramları 

işlemekle, teşrii hikmetleri çiğnemekle eş anlamlı kabul edilir olmuştur.473 Yukarıda 

vermeye çalıştığımız isimlendirmeyle ilgili farklılıklar da bu kötü şöhretten kurtulma 

isteğinin etkisiyle oluşmuş olsa gerektir. 

Hîle-i şer’iyyelerle ilgili örnekler Ebu Hanîfe’ye kadar götürülmektedir. 

Ancak ondan nakledilen hilelerin çoğunun yemin ve talakla ilgili konular hakkında 

olduğu görülmektedir.474 

Mesela, bir adam Ebu Hanîfe’ye gelerek, ‘Benim bir oğlum var. Şayet bir 

kadınla evlendirsem onu boşuyor, kendisine bir cariye satın alsam onu da serbest 

bırakıyor. Kendisini evlendirmediğim veya ona bir cariye almadığım taktirde de zina 

yapıyor. Ben şimdi ne yapayım?” diye sormuş. Ebu Hanîfe de, ‘Kendi adına bir 

cariye satın al ve onu oğlunla evlendir. Eğer boşarsa onun mülkiyeti sana döner. Yok 

eğer boşamaz da azad ederse o zaman da bu tasarrufu geçersiz olmuş olur” şeklinde 

cevap vererek bu problemi çözmüş ve kişiyi büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştır.475 

Ebu Hanife’ye, Ramazan ayının sabahında hanımıyla kesinlikle cinsi 

münasebette bulunacağına dair (talak) yemin (i) eden birine gösterilecek yolla ilgili 

sorulan soruya o, ‘Bir Ramazan sabahı yolculuğa çıkar ve eşiyle münasebette 

bulunur’ diye cevap vermiştir.476 

Buna benzer örneklerin sayısı artırmamız mümkündür.477 Ancak verdiğimiz 

bu örneklerden de anlaşılacağı üzere, Ebu Hanîfe’nin hakkında fetva verdiği hileler; 

bir hakkın iptalini, batıl yollarla insanların haklarını yemeyi ve bunun gibi meşru 

olmayan şeyleri netice verecek türden hileler değildir. Aksine sadece ve sadece 

insanların sıkıntı ve zorluklardan kurtulmalarını temin eden fıkhî çarelerden 

ibarettir.478  

                                                 
471 İzmirli, Hilâf, s.146 
472 İbn Kayyim, İ’lâm, III,189 
473 Muhammed Zâhid el-Kevserî, Te’nîbu’l-Hatîb alâ mâ Sâkahû fî Tercümeti Ebi Hanîfe mine’l-

Ekâzîb, El-Matbaatü’l-Envâr, Mısır,1942, s.121-122  
474 Ahmed Emîn, Duha’l-İslâm, s.191 
475 Abdülkâdir el-Kuraşî, el-Cevâhiru’l-Mudiyye fî Tabakâti’l-Hanefiyye, el-Matbaatu’l-Meârif, 

Haydarâbâd, 1332, II, 484; Ahmed Emîn, Duha’l-İslâm, s.192 
476 Kuraşî, Cevâhir,II, 483 
477 Kuraşî, Cevâhir, II,378-380, 480-485; Ahmed Emîn, Duha’l-İslâm,s.191-192 
478 Ahmed Emîn, Duha’l-İslâm,s.192 
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Yine onun talebesi İmam Muhammed’in ‘Hiyel’ adlı eserinde verdiği 

örnekler de bu kapsamda ele alınabilecek türden hileleri içermektedir. Mesela, filan 

kişiden asla elbise satın almayacağına yenin eden kimse bilahare yemininden 

dönmeksizin o kişiden elbise satın almak isterse şöyle yapar: Başka bir şahsı o 

kişiden elbise satın almak için vekil tayin eder. Bu vekil de gidip elbiseyi satın alır. 

Bu durumda yeminini bozmamış sayılır.479 

Dolayısıyla hile-i şeriyyeyi aslında teori-pratik yakınlaştırmasının bilinen 

yollarından sadece biri olarak nitelememiz480 veyahut ta ‘ruhsat’ prensibinin 

kapsamına dahil etmemiz mümkündür. Hz Peygamberin ilk dönem uygulamaları da 

dikkate alındığında, hilelerle hukuk normlarının doğrudan doğruya çiğnenmemesi ve 

bu normlara karşı belli bir saygının oluşturulması ve bunun sürdürülmesi 

amaçlanmıştır.481 

Zerayi konusunu işlerken de belirttiğimiz gibi, sed-i zerîa ile hile-i şeriyye 

arasında bir ilişki söz konusudur. Zerîa için, “görünüşü mübah olan bir fiildir. Ancak 

haram bir fiile vesile olmaktadır” denilir.482 Kısacası sedd-i zerîa; “caiz olmayana yol 

açmaması için, caiz olanı yasaklamaktır.”483  Hileler de şeklen meşru olup, gerçekte 

yasaklanmış olana ulaşma gayretinden ibaret olduğuna göre, zerîa bu teşebbüslerin 

engellenmesi anlamına gelmektedir. Yani zerîa, hilenin karşıtı bir kavramdır. Tabiki 

söz konusu hileler yasaklanmış ve meşru olmayanlardır. 

Hile-i şer’iyyeyi değerlendirirken konuya bir bütün olarak bakmak ve onu 

sadece suistimal hallerine, tahrif ve değişime uğramış yönlerine göre 

değerlendirmemek gerekir. Çünkü bu kurumu ele alırken doğuş sebeplerini ve 

karşıladığı toplumsal ihtiyaçları da göz önünde bulundurmalıdır. Bu açıdan 

bakıldığında hileler, kanun hükümlerinin hayatın gereklerine intibak ettirilecek 

şekilde tefsir edilmesi ve çözümlenmesi istenen müşkil durumlar için yine kanunî 

hükümlerden yardım beklemekten ibarettir.484 

Bu nedenle hile-i şer’iyye, medeni hukukta tartışılan, şahsın hukuk 

düzeninden kaçmak için icad ettiği dolaplar anlamına gelen ‘kanun karşı hile’ ile 

karıştırılmamalıdır. Çünkü, hayati ve toplumsal bazı ihtiyaç ve zaruretlerle karşı 
karşıya kalan kişi, bu gibi durumlarda daima iki tercihle baş başa kalır. Bu durumda 

ya bu zaruretlere boyun eğmeyecek veya eğdiği takdirde belki de Allah’ın iradesine 

aykırı davranacaktır. Bu gibi durumlarda kişi, kendini bu sıkıntılı durumdan 

                                                 
479 Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, Kitâbu’l-Mehâric fi’l-Hiyel (Neşr.Joseph Schacht), (b.y.), 

Leipzig,1930, s.65,119 
480 Subhi Mahmasânî, Felsefetu’t-Teşri’ fi’l-İslâm, Mektebetu’l-Keşşâf, Beyrut, 1946,s.192; Hanefî, 
İslâmi İlimler, s.227 

481 İbn Âşûr, Makâsıd, s.361 
482 İbn Teymiyye, el-Fetâva’l-Kübrâ, (Tah.Muhammed.A.Atâ, Mustafa.A.Atâ), Dâru’l-Kutubi’l-

İlmiyye, Beyrut, 1987, VI,172 
483 İbn Âşûr, Makâsıd, s.365 
484 Hamide Topcuoğlu, Kanuna Karşı Hile (Kanundan Kaçınma Yolları), Selüloz Basımevi, İzmit, 

1950, 282,284 
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kurtarması ve yapacağı uygulamaların şeriata uygunluğunu öğrenmek için alimlere 

danışma ihtiyaç ve meylinde olacaktır. İşte hile-i şer’iyye dediğimiz usul, bu iki zıt 

durumu telif zorunda kalan şahsa, müctehid, müfti, kadı gibi yetkili kimselerin bir 

takım kurtarıcı meşru hareket tarzlarını tavsiye etmeleriden ibarettir. Görüldüğü gibi 

mahiyet itibariyle ‘kanuna karşı hile’ ile ‘hile-i şer’iyye’ arasında bir benzerlik 

bulunmamaktadır. Çünkü kişi burada şeraitin hükmünden kaçıp kurtulma gayesinde 

değildir. Aksine kişi, şer’i hükümler dairesinde kalarak karşılaştığı bu zor durum 

karşısında nasıl davranacağını, yine şeraitin uzmanı ve koruyucusu birine sormakta 

ve aldığı cevaba göre hareket etmek istemektedir. Kanuna karşı hile’de ise, ferdin 

kanun hükümlerine karşı bir isyanı saklıdır. Yani bir tarafta bütün bir hukuk düzeni, 

öbür tarafta asi ve kurnaz fert vardır. Mücadele bu iki taraf arasındadır. Halbuki hile-

i şer’iyye’de fert aynı hukuk sistemi tarafından gösterilen bir başka çözüm çaresini 

tercih etmektedir.485 

Hile-i şer’iyyedeki bu hareket tarzı, günümüzde bir avukatın, zor duruma 

düşmüş müvekkiline, hukukî çare yani meşru bir hareket tarzı göstermesine 

benzetilebilir.486 

Gerçekten de Hanefi alimlerinden gerek İmam Muhammed’in ve gerekse 

Hassaf’ın hileler ile ilgili eserlerini incelediğimizde onların fıkıh kurallarını yıkma 

maksadı taşımadıklarını aksine bu kuralları en güzel şekilde uyguladıklarını 

görmekteyiz. Onlar bu eserlerinde buldukları çözümlerle, dar kayıtlar içinde sıkışıp 

kalan insanlara kolaylık sağlamak ve bazı kaidelerin kapattığı yolları açarak hakka 

götürme amacını gözetmişlerdir. Yoksa, Ebû Hanife’nin açmış olduğu bu çığırdan 

yürüyen Hanefî fakihleri bu yöntemi şari’in maksatlarını yıkmak için vasıta 

kılmamışlardır. Kısacası onlar, şeraitin hükümlerin İslam’ın gayesine uygun olarak 

kolaylaştırmak için çabalamışlardır. Çünkü İslâm dini kendisinide hiçbir güçlük 

bulunmayan bir kolaylık dinidir.487  

Hanefi mezhebinin özellikle zekat ile ilgili yapılan hileleri kabul ettiği ve 

gerçekleştirilen işlemi meşru saydığı yönündeki değerlendirmeler Hassaf’ın da işaret 

ettiği gibi kabul edilemez iddialardır. Çünkü sene dolmadan önce insanların mülkleri 

üzerinde her türlü tasarruf hakları hukukun güvencesi altındadır. Dolayısıyla şeriate 

göre sene dolacağı esnada kişinin mallarını infak, hibe ve nakil gibi yollarla elinden 

çıkarması hukuken meşrudur. Bu tasarrufun, ‘kişi zekat vermekten kaçıyor’ 

şeklindeki subjektif değerlendirmelerle geçersiz sayılması şer’an mümkün değildir. 

Çünkü bu engellemeye dönük naslarda her hangi bir emir mevcut değildir. Ancak 

tabiî ki yukarıda sözü edilen tasarrufta kişi zekatın vucubiyetinden kaçma kastını 

içinde taşıyorsa haliyle günah işlemiş olacaktır. Fakat şeriat zahire baktığı, niyet ve 

kasıtların ise tespiti mümkün olmadığı için yapılan işlem şekli hukuka uyuyorsa 

                                                 
485 Topcuoğlu, Hile, s.282,284,292 
486 Topcuoğlu, Hile, s.284 
487 Muhammed Ebû Zehra, Ebû Hanîfe (Ter.O.Keskioğlu), Esra Yay., İst.,1981, s.464-465 
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iptalı söz konusu değildir.488 Dolayısıyla bu gibi tasarruflarda Hanefi mezhebinin 

‘hukuken’ ve ‘diyaneten’ ayrımını dikkate aldığı ve diğerlerinden bu yönüyle ayrı bir 

mütalaaya dayandığı görülmektedir.  

Hile-i şer’iyye, gerçekte dini amelleri terk etmek ve şeriati çiğnemek 

isteyenlerin bir aracı değildir. Aksine hile ancak, fıkhî kurallar ve naslarla karşı 
karşıya gelindiğinde, kınamayı gerektirmeyecek şekilde şeriatin çiğnenmemesi 

yolunda gayret gösterenlerin yoludur.489 

Bu itibarla Şatıbî’nin de dediği gibi bütün hile şekillerini reddetmek ve haram 

kılmak mümkün değildir. Bilakis, şer’i esasları tahrip etmeyen, şeraitin gözettiği 

maslahatlara aykırı olmayan hileler, yasaklanmış ve batıl kabul edilen türden 

olmayıp geçerli hilelerdir.490 

İbn Teymiyye de konuyla ilgili makasıd-ı şeria ölçütünü gündeme getirmiş ve 

şeraitin hedef ve gayelerine aykırı olan hilelerin geçersiz olacağına işaret etmiştir.491 

Sonuç olarak hile-i şer’iyye yönteminin; zorluk ve sıkıntıları kaldırıp kolaylık 

sağlaması açısından insanların maslahatlarını temine yani İslamiyetin en temel gayesi 

olan celb-i menfaat ve def-i mazarrat ilkesine hizmet ettiğini açıkça ifade edebiliriz. 

Bu nedenle hile-i şer’iyye yolu özellikle nasların ve fıkıh kurallarının pratik hayatla 

kesiştiği noktalarda devreye girmekte ve bunları İslamın temel amaçları ekseninde 

uygulanmasına zemin hazırlamaktadır. Meşru olan şekilleriyle hile-i şer’iyye dinin 

tahrif ve tahribine değil tam tersine dinin korunmasına ve yaşanmasına, ona ve 

hükümlerine olan saygının diri tutulmasına hizmet etmektedir.  

 

6. Küllî Kaideler : ( ��� ( ا�"!� ا���ا
 

Kimi alimlere göre kâide, ‘cüz’iyyâtın tamamını içine alan küllî kaziyye’ 

şeklinde tarif edilirken,492 kimilerine göre de –nahivciler ve usulcülerden farklı 

olarak- fıkıhtaki kâide kavramı, fer’î hükümlerin tamamını değil çoğunu (ağleb) 

kapsayan kaziyyelerden ibarettir. Bu nedenle küllî değil ağlebî kaziyyelerden söz 

etmek daha doğrudur. Buna göre: “Detay meselelerin hükümlerini bilebilmek için, o 

detay (cüz’î/fer’î) meselelerin çoğunluğuna uygulanabilen ekserî hükümdür’ diye 

tarif edilir.493  

Ancak, ‘cüziyyatının tamamına veya ekserisine uygun olan külli, umumî veya 

ekseri hükümler’ şeklindeki tarifi daha yaygındır.494 

                                                 
488 Hassâf, Hiyel, s.4-5 (Örneklerle birlikte daha geniş açıklama için bkz. a.g.e., s.5-9) 
489 Ali Hasen, Nazratu’n-Âmme fî Târihi’l-Fıkhi’l-İslâmî, Matbaatu’l-Ulûm, Kahire, 1942, I,235 
490 Şatıbî, Muvâfakât, II, 387 
491 İbn Teymiyye, Fetâva’l-Kübra, VI,166-168 
492 Cürcânî, Ta’rîfât, s.219 
493 Hamevî, Ğamz, I,51 
494 Ali Haydar, Dürer, I,10; Berki, Hukuk Mantığı, s.120 
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Her ne kadar, bu fıkhi kaidelerdan bir kısmı kendisini kayıt altına alan diğer 

kaidelerden bağımsız olarak mütalaa edildiğinde bazı istisnaları bulunsa da bunlar 

yekdiğerini tahsis ve takyid ettiklerinden genel olarak külliyet ve umumiyetlerine 

zarar gelmez. Yani bu kaidelerin dışında kalan ve istisna edilen bir mesele 

bulunmaz.495 

 Bu itibarle İslam hukukunda kaide kavramı, bu dalın hemen her alanında 

uygulanabilen ve hukukun temel ilkelerini yansıtan özlü ve kuşatıcı ifadeler 

anlamına gelmektedir. Aynı zamanda kaide, fer’î meselelerin hükümlerini tamamen 

veya büyük oranda kuşatan tümel önermelerin adıdır. Kaideyi, sınırlı bir alanda 

geçerliliği bulunan alt kaidelerden ayırmak için de ‘küllî kaide’ veya çoğulu olan 

‘kavâid-i külliye’ deyimleri tercih edilmiştir.496 

 Mesela; ‘Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir’, ‘Şek ile yakin zâil 

olmaz’, ‘Meşakkat teysiri celbeder’, ‘Zarar izâle olunur’, ‘Adet muhakkemdir’ gibi 

hükümler ‘küllî kaide’lerdendir.497 Hata bu beş külli kaidenin çoğu fıkhî meseleyi 

içinde toplayan hükümleri içerdiği ifade edilmiştir.498 Bu ve buna benzer küllî 

kaideler İslam hukukunun usulü mesabesindedirler. Bunlar, fıkhın esaslarını teşkil 

eden usul ve delillerin birer özüdürler. Bunların her biri bir şer’i delile dayanır. Hatta 

bir çoğu müteaddit şer’i delillerin incelenmesi ve istikrası neticesi elde edilmiştir. Bu 

yönüyle bu kaideler, yalnız belli bir şer’i delilden elde edilmiş olan kaidelerden daha 

kuvvetlidirler. Bu nedenle de fıkhın pek kuvvetli esaslarından kabul edilirler.499 

Külli kaideler; hukukî nasların delaletlerinden, fıkıh usulü prensiplerinden, 

gramer kurallarından, hükümler arasındaki ortak illetlerden, kanun koyucunun 

gerçekleşmesini hedeflediği maksatlardan ve akıl kurallarından istifadeyle, pek çok 

hükmü kapsamına alan bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle kaideler, İslam hukukunun 

maksat ve esaslarını yansıtırlar.500 Tek bir düzlem üzerinde bir araya gelebilen 

hükümlerin varlığı aslında bu hükümlerin bir birine yakın ya da daha büyük ve 

önemli maslahatları gerçekleştirmek için konulduğunu gösterir.501 

 Karâfî’nin de dediği gibi küllî kaideler, şer’in sırlarına ve hikmetlerine vakıf 

olmayı da mümkün kılan genel hukuk prensipleri olarak büyük fayda ve önem 

taşırlar.502  

                                                 
495 Ali Haydar, Dürer, I,9 
496 Mustafa Baktır, “Kaide”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, İst.,2001, XXIV,205, 
497 Suyûtî, Eşbâh, s.7-8; İbn Nüceym, Eşbâh, s.1-4 (Bu külli kaidelerin bir kısmının ilk kaynakları; 

‘cevâmiu’l-kelim’ sahibi olan Hz.Peygamberin, bir kısmının ise sahabiler ve onlardan sonra gelen 
alimler ile –İmam Şafii, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed gibi- ilk imamlardan nakledilen özlü ve 
kapsamlı hüküm ifadeleridir. Ali Ahmed en-Nedvî, el-Kavâidu’l-Fıkhiyye, (2.Baskı), Dâru’l-Kalem, 
Beyrut, 1991, s.79-96) 

498 Suyûtî, Eşbâh, s.4, 7 
499 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuku İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, Bilmen Yay., İst.,1985, I, 254 
500 Ahmet Yaman, Fıkıh Kaideleri Ya Da İslam Hukukunun Genel İlkeleri, (Ahmed Ziya Efendi, 

İslâm Hukukunun Genel İlkeleri (Kavâid-i Külliye Şerhi) adlı eserin içinde), Esra Yay., İst.,1996, 
s.10-11 

501 Nedvî, Kavâid, s.291 
502 Karâfî, Furûk, I, 2-3 
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 Bu kaidelerin anlaşılması öncelikle fıkhî meselelerle ilgili genel bir bilgi 

meydana getireceğinden bu meselelerin zihinde yerleşmesine aracı olurlar.503  

 Dolayısıyla bir çok fer’î hükmü kapsamına alan külli kaideler, kendisine 

vakıf olanlarda hukuk melekesini geliştireceğinden, kişiyi ‘tahric’ yapmaya ehil kılar 

ve yeni problemlere çözüm bulmayı kolaylaştırır. Kısmen ictihad melekesine de 

sahip olabilir.504 Hatta hukuki hükümleri tamamıyla ihata ettiğinden, fıkıh kaidelerini 

kavrayan kişi, İslam hukukunun felsefesine ve maksatlarına vakıf olur.  

 Külli kaideler fetva ve kazada hükmün kaynağı değilde kendi yöntemi içinde 

verilecek hükmün şahit ve desteği olarak görülmüşlerdir. Dolayısıyla fer’î bir 

meselede çözüm aranırken doğrudan külli kaidelere başvurulması ve ondan hüküm 

çıkarılması doğru olmayıp o meseleye ilişkin özel delillere dayanılması gerekir.505 

 Netice itibariyle Berki’nin ‘tefsir kaideleri’ olarak nitelendirdiği506 ‘küllî 

kaideler’, nasların amaç ve hedeflerini içeren özlü ifadeler olduğu için, yeni 

problemleri bu kaideler ışığında ele almak son tahlilde onları en genel anlamıyla 

Kur’an’ın gayeleri doğrultusunda değerlendirmek ve yorumlamak anlamına 

gelecektir.  

 

c) Temel Kaynaklarda ve Erken Dönemde Amaçsal                
Yaklaşımlar 

 

1. Kur’an’da Amaçsal Yaklaşımlar 
 

Kur'ân'ın kendi  bünyesinde, hedef ve vasıta amaçlara işarete eden aksiyolojik 

(değerbilimsel) bir hiyerarşiyi içerdiğini tespitte belkide yapılması gereken ilk ve 

basit çalışma, vahyin başlangıç dönemlerinde ve sonrasında ilahi vurgunun öncelikle 

hangi değerler üzerinde yoğunlaştığını belirlemek olmalıdır. Bu ilahi vurgunun tespit 

edilmesi Kur'ân'ın değerler sistemini ortaya çıkarmada bize önemli ipuçları 

sağlayacaktır. 

 Kur'ân'ın ilk inen ayetleri yani Mekke dönemi ayetleri incelendiğinde 

bunların inanç ve ahlak sahasıyla ilgili oldukları ve genel (küllî) hükümleri 

içerdikleri görülecektir.507 Yani Mekkî ayetlerde şer’î tafsilî hükümler 

bulunmamakta, aksine çoğunluğu Allah’ın varlığından, tevhitten, ahiret günü ve 

olayları ile ahiret aleminin nimetlerinden ve Allah’ın azabından sakındırmaya 

                                                 
503 Ali Haydar, Dürer, I, 9 
504 Suyûtî, Eşbâh, s.6; Hamevî, Ğamz, I,34 ; Berki, Hukuk Mantığı, s.121 
505 Ahmed Cevdet, Mecelle, s.10,18; Ali Haydar, Dürer, I, 8-9 
506 Berki, Hukuk Mantığı, s.120 (Berki aynı zamanda mecelle de 99 adetle sınırlı tutulan bu külli 

kaideleri yani tefsir kurallarını, kendince sistematize ederek, ‘irade ve iradenin tezahürü’, ‘vaid ve 
şartlar’, ‘örf ve adet’, ‘işlerde kolaylık gösterilmesi’, ‘ıztırar hali’, ‘dava hakkı’, ‘ıspat hukuku’, 
‘mülkiyetin hükümleri’, ‘haksız fiiller’, ‘tebean sabit olan hükümler’ ve ‘ictihad’ ile ilgili kaideler 
şeklinde bir tasnife tabi tutmuştur. a.g.e., s.120-203) 

507  Şâtıbî , Muvâfakât, III,46-50 
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yönelik konulardan oluşmakta, bu ayetlerde mekârimi ahlaka teşvik eden ifadelere ve 

peygamberlerine karşı gelmeleri sebebiyle önceki milletlerin başlarına gelen olaylara 

yer verilmektedir.508 Medenî ayetler ise cüz’î (tikel) ve tamamlayıcı unsurları, hukukî 

ve çoğu ibadetlerle ilgili hükümleri içermektedir.509 İlk inen ayetlerin belirttiğimiz 

şekilde belli bazı alanlara vurgu yapmış olması, Kur'ân'ın  bazı değerleri öncelediğini 

ve böylece öncelikli amaçlarına gönderme yaptığını bizlere göstermektedir. 

 Ayrıca, Mekkî ve Medenî ayetleri yani Kur'ân'ı bütüncül bir tarzla 

incelediğimizde de onun bazı değerlere ağırlıklı olarak yer verdiği görülmektedir. 

Örneğin Gazâlî’ye göre Kur'ân'da yer alan “ahkâm ayetleri” toplam beşyüz 

kadardır.510 Bu sayıyı -bir görüşe göre- toplam ayet sayısı olan 

altıbinaltıyüzaltmışaltı ayete oranladığımızda yüzde yedibuçuk, diğer bir deyişle 

yaklaşık binde bir gibi küçük bir oranla kaşılaşmaktayız. Kur'ân'daki “ahkâm 

ayetleri” nin sayısının çok daha az olduğunu kabul edenlere göre bu hesabı 

yaptığımızda ise oranın daha da düşeceği açıktır. Böylece, yine sayısal ifadelerle 

konuşacak olursak, Kur'ân'ın geri kalan yaklaşık yüzde doksanüçlük bölümünün 

inanç, ahlak ve ibadet alanlarına yönelik mesajlar taşıdığı açıkca ortaya çıkmaktadır. 

Yapmış olduğumuz bu matematiksel analiz dahi Kur'ân'ın bazı amaçları diğerlerine 

açıkca öncelediğini ve kendi içerisinde genel bir değerler hiyerarşisini taşıdığını 

göstermektedir. Bizce tüm bu veriler, ilahî birer vurgu ve işaret olup, gözden 

kaçırılmaması ve küçümsenmemesi gereken betimlemelerdir.  

 Kur'ân bir hukuk kitabı veya siyasî bir manifesto değildir. O herşeyden önce 

insanları düşünce ve davranışta en iyi ve en hayırlı olana ulaştırmak için gelmiş bir 

“hidayet” rehberidir. Kur'ân'ı bir kanunlar mecmuası veya siyasal bir hareket olarak 

görmek yani onu bir ideoloji olarak algılamak, Kur'ân'ın vurgusunu yaptığı ana 

temadan ve mesajdan uzaklaşmak demektir. Bu tür tavırlar Kur'ân'ın hedeflerini iyi 

analiz edemeyip, temel ve birinci amaçla sonuncu amacın yerini değiştirmek bir 

bakıma onu -fiziksel değilse de anlamsal açıdan- tahrif etme manasına gelir.511 

 Gerek ilk inen ayetlerdeki ilahî vurgulardan gerekse ayetlerin genelinden 

çıkarılabilecek ilahî işaretlerden Kur'ân'ın kendine göre bir değerler sıralamasını 

içerdiğini söyleyebileceğimiz gibi, Kur'ân'ın tikellerinden de endüksiyon yoluyla bu 

sonucu çıkarmamız mümkündür.  

 “Kalbi, iman ile mutmain olduğu halde (dinden dönmeye) zorlanan hariç, kim 

iman ettikten sonra Allâh’ı inkar ederse, (ona Allâh’ın gazabı vardır.)” (16/Nahl,106) 

ile “Kim gönlünden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse 

(haram etlerden yiyebilir.)...” (5/Mâide,3) ayetlerinden de anlaşıldığı gibi Kur'ân 
                                                 
508  Muhammed el-Hudari, Târîhu’t-Teşrî’il-İslâmî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1988,12-13 
509  Şâtıbî, Muvâfakât, III,46-50 
510  Gazâlî, Mustasfâ, II,512 
511 Kur'ân'ı ve İslâm’ı ideolojik bir sistem olarak benimseyip, onu tamamen bir siyasi akım haline 

getiren özellikle günümüz müslümanlarına yönelik bir eleştiri ve Kur'ân'ın aksiyolojik tasnifine 
yönelik bir deneme çalışması için bkz. , Mehmet Paçacı, İslâmî Araştırmalar, “Allâh’ın Krallığı 
Sendromu ve Günümüz Müslümanları”, Bahar 1994, C.VII, S.2, s.181-192 
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hayatî bir tehlike anında yasaklanmış sınırların bazı şartlarla çiğnenmesine izin 

vermekte ve böylece hayatı devam ettirme amacını, yasakların çiğnenmemesi ve 

inkara düşülmemesi amacına öncelemektedir. 

“(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. 

Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) 

elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor” (29/Ankebût/45) ayetinde de 

namazın emredilmesiyle ulaşılmak istenen amacın kötülüklerden uzaklaşarak ruhun 

arındırılması olduğuna işaret edilmektedir. Buna göre namaz bu amacı 

gerçekleştirmek için bir araçtır.  

Fârûkî’nin dikkat çektiği namazla ilgili diğer bir ayet ise; “Ey iman edenler! 

Rukû edin; secde edin; Rabbinize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.”512 

mealindeki ayettir. Bu ayetle Kur'ân, felah ve ümmetin selametini üst değer olarak 

benimsemekte, iman, secde, namaz, ibadet ve iyi işler yapmayı ise aksiyolojik olarak 

önceki değerlerden daha aşağı kabul etmektedir.513 Çünkü iman ve ibadet 

değerlerinden beklenen netice müslümanların maddi ve manevi kurtuluşunu temin 

etmektir. Böylece ayetle müslümanların felah ve selameti temel amaç olarak 

gösterilmekte, sözü geçen diğer öğeler ise bu ana hedefin gerçekleşmesi için aracı 

kılınmaktadır. Bu tarz örneklerin sayısını artırmamız mümkündür. 

 Allah (c.c.) Kur’an ile getirmiş olduğu nizam tamamıyla kulların 

maslahatlarını yani onların refah ve saadetini gözetir. Yaratıcının kesinlikle 

yapılmasını istediği hususları yerine getirmek de, yasakladıklarından kaçınmak da 

son tahlilde hep insanların kendi fayda ve zararına olan konulardır. Allah (c.c.) 

gözetmiş olduğu bu maslahatlara, koymuş olduğu hükümlerin illetlerine ve 

sebeblerine yer vermek suretiyle işarette bulunmuştur. Böylelikle bir çok yerde 

getirdiği hükümlerle gözetmiş olduğu amaçlarını göstermiştir. Gerçi hükmün sebep 

ve gerekçesinin (illet) belirtilmiş olması her yerde o hükümle gözetilen amacı ifade 

etmese de, bazı yerlerde bu amaçlara göndermelerde bulunulmuştur. 

 Dehlevî, şer’î amaçları öğrenmenin en açık yolunun, Kitap ve sünnettin bizzat 

naslarıyla yapılan açıklamalar olduğunu ifade etmiştir. Ona göre şer’i amaçların 

anlaşılması çok ince bir ilimdir ve keskin bir zeka, üstün bir kabiliyet ve doğru bir 

anlayışa sahip olmayı gerektirmektedir.514 

Dolayısıyla bu konuyla ilgili Kur’an’da yer alan bütün örnekler; nasların 

amaçsal yorumunun yapılamayacağı anlamına gelen ta’lili kesinlikle kabul 

etmeyenler ile her ne kadar bunu kabullenseler de bu amaçlar üzerine hükümlerin 

bina edilemeyeceğini aksine bunun açık bir vasfa dayandırılması gerektiğini 

savunanlara kesin bir reddiye özelliği taşımaktadır.515 

                                                 
512  22/Hac,77 
513  İsmâîl Racî El-Fârûkî, “Kur'ân'ın Yorumunda Yeni Bir Metodolojiye Doğru”, (Çev. Mehmet 
Paçacı), İslâmî Araştırmalar Dergisi, Yaz-Güz Dön. 1994, C.VII,S.3-4, s.313 
514 Dehlevî, Hüccetullah, I, 395-396 
515 Şelebi, Ta’lîl, s.22 
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Allah Kur’an’da getirmiş olduğu hükümlerin amaçlarına işaret ederken sebep 

bildiren bir takım edatlar kullanmış ve çeşitli yöntemler uygulamıştır.516 

Kur’an’da yer alan hükümlerin hangi gerekçe ve/veya gerekçelerle konulduğu 

bazen açık ve kesin bir dille bazen de çok açık olmayan bir yolla yani îma ve işaret 

yoluyla belirtilmiştir.517 

Açık şekilde nassın konuluş gerekçesine göndermede bulunulan durumlardan 

birisi, sebep bildiren sigaların kullanılmasıdır. Bunlar da  �1 آ�ا ، ���� آ�ا ���اR ،Tآ ، 

  veya ����  ن آ�ا�ی�   gibi sebep ve gerekçe bildiren kiplerdir.518 

Hükümlerin gerekçelerini ifade eden bu kiplerin –diğer bazı kiplerin aksine- 

aynı zamanda hükmün konuluş amacını da açıkladığı görülmektedir. 

������� � 	
�� ������� 	
�������� ������ �������  

 

Ayetinde "… içinizden zenginler arasında dolaşan bir servet olmasın diye" 

(59/Haşr,7) ifade edilerek, düşmandan alınan ve fey’ adı verilen, ganimet, haraç, 

cizye vb. vergilerin ayette sözü edilen yerlere paylaştırılmasının amacı açıklanmıştır. 
Yani ganimetlerin dağıtılmasının amacı, sermayenin belli bir sınıfın elinde 

toplanmasını engellemek ve tabana yayılmasını sağlamak şeklinde açıkça 

belirtilmiştir.  

������������ ����������� � �!�� ������� ����� "�#�$ �%
&�#'��()#�� '*�!���� ���+�� ,�-.�/   

  

“Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki, insanların, 

peygamberlerden sonra Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın!” (4/Nisa,165) ayetiyle 

de peygamberlerin gönderilmelerinin amacı, insanların sonradan kendi kusurlarını 

mazur göstermek için ellerinde Allah’a karşı kullanacakları bir gerekçe ve bahane 

kalmamasını temin olarak ifade edilmiştir. 
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 “Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikahladık ki (bundan böyle) 

evlatlıkları, eşleriyle ilişkilerini kestikleri (onları boşadıkları) zaman o kadınlarla 

evlenmek hususunda mü’minlere bir güçlük olmasın.” Bu ayetle getirilen hükümle 

inananların maslahatına olan, onları sıkıntıdan kurtaracak bir düzenleme 

yapılmasının amaçlandığı açıkça vurgulanmıştır. Yani bu kanuni düzenlemeyle 

açıkça bir amaç gözetilmiştir. 

                                                 
516 İbn Kayyim, İ’lâm, I,197 
517 Cüveynî, Burhân, II,529 vd.;Gazâlî, Mustasfâ, I,308 vd.; Râzî, Mahsûl, II,311 vd.; Âmidî, 
İhkâm,III,277 vd.; Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.358 vd.; Dehlevî, Hüccetullah, I,397 

518 Gazâlî, Mustasfâ, I,308; Râzî, Mahsûl, II, 311; Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.358; İbn Kayyim, İ’lâm, 
I,197-198 
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 Râzî,  م ، إّن	اّ ve ا�+�ُء harfleri ile yapılan gerekçe bildirme yollarının kesin 

olmayan açık nas ile delalet olduğunu ileri sürmektedir. Buna göre mesela;  


���� �� �?@�#�A)�B �%�'C��� -��.�������	�����   

“Ben insanları ve cinleri ancak ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” 

(51/Zariyât,56) ayetinde yer alan (م	ا )harfi’nin illet gösterme özelliği kesin değildir. 

Ancak bununla birlikte yani her ne kadar başka bir anlama (akibet gibi) işaret etme 

ihtimali olsa da, (م	ا ) harfinin burada illet/gerekçe bildirdiği kabul edilmiştir.519 

 Yukarıdaki harflerden özellikle (م	ا ) harfinin gerekçe bildirme yanında, 

hükmün amacına da işaret ettiği görülmektedir. Diğer harflerin ise amaç bildirmekten 

ziyade gerekçe bildirme görevi gördükleri anlaşılmaktadır. Yani (م	ا ) harfi hükme 

sorulan neden ve niçin sorularının cevabını verirken, diğer harfler ise bu işlevi yerine 

getirmemektedir.  

 Mesela  �D'���	�����������E3
�� �(&#�� �� �(����!��   “Bu, onların Allah’a ve Peygamber’ine 

karşı gelmelerinden dolayıdır” (59/Haşr,4) ayetinde bir Yahudi kabilesi olan Nadir 

oğullarının sürgün edilme gerekçesi (	
��� ) harfi ile belirtilmiş olmakla birlikte bu 

sürgün hükmü ile gözetilen amaca işaret edilmemiştir.  
Çok açık ve kesin olmayan şekilde yani îma ve işaret yoluyla nasların 

gerekçelerine delalet eden yollar da vardır. Bunlardan biri (ا�$�ء ) harfiyle yapılan 

gerekçelendirmelerdir. Mesela,  

���3��
-!���� �F��
-!���������������   ������=>
���5  

“Hırsızlık eden erkek ve kadının ellerini kesin” (5/Mâide,38) ayetinde520 elin 

kesilmesinin gerekçesinin (illet) yapılan hırsızlık olduğuna (ا�$�ء ) harfiyle imâ/işaret 

edilmiştir. Hırsızlık nedeniyle el kesme cezasında nihai olarak gözetilen amaç 

konusunda bir bilgilendirme yapılmamış bu konu İslâm’ın genel prensipleri 

çerçevesinde değerlendirilmek üzere insan idrakine havale edilmiştir.  
 harfiyle yapılan gerekçelendirmelerle ilgili daha bir çok örnek ( ا�$�ء) 

verilebilir. Gazâlî bunların bir kısmına eserinde yer vermiştir.521 

 Bunun dışında da ‘vasfın hüküm ile bir arada bulunması’ gibi bir çok îma ve 

işaret yoluyla sebep ve gerekçe (illet) bildiren durumlar söz konusudur.522 

 Gerekçelerden öte, hükümlerde gözetilen asıl amacın ne olduğuna dair bazı 

ayetlerde doğrudan bilgilendirmeler de söz konusudur. Mesela; 

0%�.�� �����1=G��� �H
�I�=G��� ���!�������� �����A�� 
��&�'B ������J �����&�� 
�5��=> 
�� ��
�6��&��� '*���$ ��7��!���"��#	$��   
 ����/�#K�L ����&#�+��}90{������� 
��&�'B   ��
�6��&������!�������� �����A�� 8�4 	
�2O������ �P������+�� ���������� �Q�3��� �=>  

                                                 
519 Râzî, Mahsûl, II,311-312 
520 Râzî, Mahsûl, II,313 
521 Gazâlî, Mustasfâ, I,309-310 
522 Gazâlî, Mustasfâ, I,308-310; Râzî, Mahsûl, II,315-319; Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s.360-363 
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����� ��$ ����-��I�����()#�� ����5�L��� ��L�=> :*�5�4 �P� -I�� ���$�� }91{  
“Ey iman edenler! içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer 

pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla, ancak 

aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak 

ister. Artık vazgeçiyor musunuz?” (5/Mâide,90-91) ayetlerinde bu net bir şekilde 

görünmektedir. Doksanıncı ayette (ا�$�ء ) harfiyle içki ve kumardan sakınmanın 

luzumu ‘şeytan işi pis işler’ olmaları yönüyle gerekçelendirilmiştir. Bir sonraki 

ayette ise içki ve kumar yasağının asıl amacının bunların ortaya çıkardığı dini, kişisel 

ve toplumsal zararlarından insanları korumak olduğu açıkça ifade edilmiştir.  
 Aynı şekilde kadınlarla özel halleri zamanında cinsel ilişkiyi yasak eden 

ayette de şöyle ifade edilir: 

�D�����=R�!����  :*�3 �S��/���� ���$%&'�( ���)�S��/���� 8�4 	
�!���� �����1�L�$
�4   -��T�����@�L ���������56�� �"&L�/  

“Sana, kadınları ayhalini sorarlar. De ki: O, bir ezadır. Ayhalinde olan kadınlardan 

uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın.” (2/Bakara,222) Ayette adetli 

olduklarında kadınlardan uzak durmanın gerekçesi (illet) olarak – ( $�ءا�  harfi 

vasıtasıyla) ‘eziyet’ hali gösterilmiştir. Söz konusu gerekçe aynı zamanda bu 

yasaklamayla amaçlanan hedefe de işaret etmektedir. O da kadınların sıkıntı ve 

zahmetten kurtarılarak bir zararın onlardan uzaklaştırılması maslahatıdır. 

Diğer bir ayette de hükmün konuluş amacına şöyle işaret edilmektedir: 

'*���A�� �6
��7� ����� UP-��3 �7� ��L�+�6�L�!� 
-� ��5�� �����$=>�� "*�� �����")	+�# ��� ������AJ�� ����-����$�� �()#�� -����$ 
���5����� ���5���#�+�� �()#�� ���5������#�+�L ��  

 

“Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla 

Allah’ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat 

Allah’ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz.” (8/Enfâl,60) Allah bu ayetle 

inananların gerek aktif ve gerekse potansiyel düşmanlar için her türlü hazırlığı 

yapmalarını emretmektedir. Ayette o zamanın en güçlü ve aktif savaş aracı olan atlar 

dikkate sunularak nihayetinde o tarihte ve sonraki çağlarda kullanılan kara, deniz ve 

hava kuvvetleri gibi her türlü araç ve silahlara, kullanılabilecek güç ve tekniklere 

işaret edilmiştir. Gerek askeri güç ve gerekse techizat bakımından inananların 

düşmanlara karşı hazır bulunmalarının istenmesiyle gözetilen temel amacın ise 

saldırı değil savunma ve caydırıcılık olduğu belirtilmiştir. 
 Diğer taraftan bazı ayetlerde (�0uأ ) ve (Tأزآ ) kelimeleri ism-i tafdil 

kipleriyle kullanılmak suretiyle hükümlerle gözetilen amaçlara işaret edilmektedir. 

��� -��T���=R�!
�4 �
$
�L�� -��T����L�=R�! ���'B��  ����'��� VH
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“Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. 

Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz ,hem de onların kalpleri için daha 

temizdir.” (33/Ahzâb,53) 

 � �4 ����/=> 
�5��4 �����.�L ��&� �'W�4�'B�� ������ ����:;�� "&L�/ 
�T��#�A���L ���T ���+�.��
�4 ���+�.��� ������ =*��3,��	-�(  
������  

 

“Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer 

size, “Geri dönün” denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir 

davranıştır.” (24/Nûr,28) 

���5�.����4 ���X�K�/���� ���T��
�I��=> ���� ���2�O�� �������:;��#�� *�3  �D'���,��	-�(���5��   

 

“Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu 

davranış onlar için daha nezihtir.” (24/Nûr,30) 

 Bu ayetlerde toplumsal ilişkilerde muaşeret ve nezaket kurallarının ve ahlaki 

ilkelerin ve dolayısıyla kalp ve ruh inceliği ile temizliğinin yani bunları kötü duygu 

ve düşüncelerden uzak tutmanın da Kur’an’ın ulaşmak istediği amaçlardan olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

2. Sünnette Amaçsal Yaklaşımlar 
 

 Allah’ın yaratılışa koyduğu bir takım üstün hikmetleri vardır. Ve bu kainatta 

koymuş olduğu kanunlar gereği, söz konusu hikmetlerin gerçekleşmesi bir takım 

sebeplere bağlamıştır. Dolayısıyla yaratılış özelliklerini değiştirmeye kalkışmak 

insanlar için kötülüğü ve fesadı netice verecektir. Mesela Allah’ın hikmeti insan 

neslinin çoğalmasına hükmetmiş ve bu nedenle onları üreme kabiliyeti ile yaratmış 
ve bunu da cinsi istek ve arzularla teyid etmiştir. Böylelikle Allah, hikmetinin 

gerektirdiği sonucu ortaya çıkaracak ortam ve şartları da hazırlamıştır. İşte Allah bu 

ve buna benzer hikmetlerini Hz.Peygambere öğretmiş olduğu için, o da bu hikmet ve 

maslahatları gözeten hükümlerle sünnetullaha uygun hükümler vermiştir. Mesela o 

da, insanoğlunun çoğalması amacına aykırı düşen livata ve kısırlaştırma gibi 

eylemleri şiddetle yasaklamış azli ise mekruh görmüştür.523 

 Dolayısıyla Kur'ân'ın içerdiği  değerler sisteminin Hz.Peygamber tarafından 

algılanıp, özümsendiğinde ve pratik hayata aktarıldığında şüphe yoktur. Çünkü, 

Kur'ân'ın tebliğcisi ve yorumcusu olan Hz.Peygamber’in sünneti de Kur'ân'ın bir 

açılımından ibarettir. Kur'ân ve sünnet arasında bir çelişkinin bulunması bir tarafa 

her iki kaynağın mesaj ve değerleri bir bütünlük içerisindedir. Hz.Âişe’nin 

                                                 
523 Dehlevî, Hüccetullah, I,309-311 
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“Hz.Peygamber’in ahlakı Kur'ân ahlakıydı.” şeklindeki ifadesi bu tezin 

doğruluğunun en açık göstergesidir.524  

 Mesela, Hz.Peygamber zamanında bir kişi başından yaralanmış daha sonra da 

ihtilam olmuştu. O yaralı haliyle kendisine gusletmesi söylenmiş, o da denileni 

yapmış fakat bu nedenle yarası iltihap kapıp ölmüştü. Bu olay Hz.Peygamber’e 

anlatılınca çok öfkelenmiş ve “keşke sadece bedeninin diğer kısımlarını yıkayıp, 

başını yıkamasaydı” demiştir.525 Bu tikel olay bile Hz.Peygamber’in bazı değerleri 

diğerlerine öncelediğini ve bir kısım üst değerlerin varlığını benimsediğini 

göstermektedir. Burada Hz.Peygamber Allâh’a ibadet görevini yerine getirmek için 

şart kılınan temizlik değerini, hayatın korunması amacından daha aşağıda görmekte 

ve hayatı üst değer olarak kabul etmektedir. 

 Bu konuda, zina suçunu işleyip bizzat bu suçunu kendiliğinden itiraf eden 

sahabiye -ki bu olay benzer şekillerde bir kaç defa tekrarlanmıştır- Hz.Peygamber’in 

had cezasını hemen uygulamak istemeyip, bu cezayı düşürmek için gerekçeler 

bulmaya çalışmasını da örnek olarak verebiliriz.526 Hatta Hz.Peygamber, hırsızlık 

yapan ve bunu itiraf eden birine “Çaldın mı?” diye sorduktan  sonra “hayır” demesi 

için ona telkinde bile bulunmuştur. Benzer bir olayda da “Senin hırsızlık ettiğini 

zannetmiyorum” diyerek o kişiyi itirafından vazgeçirmek için çalışmıştır.527 Bu 

örneklerden açıkca anlaşılıyor ki had cezalarını uygulamak mutlak değer ve amaç 

değildir. Temel amaç, insanların işledikleri bu suçlardan dolayı tevbe etmelerini 

sağlayarak vicdanen arınmaları ve tekrar topluma kazandırılmalarıdır.  

 Yapılan incelemeler Hz.Peygamberin hüküm koyarken Kur’an’ın teşri 
metoduna uygun hareket ettiğini göstermektedir. Hz.Peygamber bazen sadece bir 

şeyi helal veya haram kılmakla yetinir, bazen de verdiği hükümlerin sebeplerini 

açıklama yolunu tercih ederdi. Kimi zaman da verdiği hükümle gözettiği dini ve 

dünyevi maslahatlara da işarette bulunurdu. Hz. Peygamber getirmiş olduğu 

hükümlerle gözetmiş olduğu fayda ve sakındırmak istediği zararları açıklamak 

suretiyle insanların bu emir ve yasakları daha iyi anlamaları dolayısıyla da bunlara 

daha kolay uymaları amacını güderdi. Özellikle ahkam hadislerine baktığımızda bu 

özellikleri taşıyan bir çok örneği rahatlıkla görmemiz mümkündür.528 

 Abdullah b. Amr’dan gelen rivayet bu konuya örneklik teşkil eden olaylardan 

biridir. Abdullah, Allah’ın rızasına ulaşırım gayesiyle yaptığı ibadetlerde aşırıya 

kaçarak, gündüzleri oruçla geceleri de ayakta geçiriyordu. Ancak ailesi bu durumdan 

rahasızlık duyarak onu Hz.Peygambere şikayet etti. Hz. Peygamber de, eğer böyle 

yapmaya devam ederse, gözlerinin kayacağı, yorgun ve bitkin düşeceği hususunda 
                                                 
524  Şâtıbî, Muvâfakât, IV,12 vd. 
525 Muhammed b.Yezid İbn Mâce, Sünen, (m.y.), İstanbul 1992, Tahâret 93 
526 Muhammed b. İsmail Buhârî, Sahîh, (m.y.), İstanbul 1992, Talak 11;Ahkâm 19; Müslim b. Haccâc, 

Sahîh, (m.y.), İstanbul 1992, Hudûd 116; Ebu Muhammed Ed-Dârimî, Sünen, (m.y.), İstanbul 1992, 
Hudûd, 12,14 

527 Muhammed b. İsmail Es-Sanânî, Sübülü’s-Selâm, El-Matbaatü’l-Asriyye, Beyrût 1992, IV,41 
528 Şelebî, Ta’lîl, s.23 
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kendisini uyardı. Ailesinin, kendi canının ve hatta gözlerinin bile onun üzerinde 

hakkı olduğunu söyledi ve bu nedenle bazen uyuyup bazen kalkmasını, kimi zaman 

oruç tutup kimi zaman da tutmamasını tavsiye etti.529  

 Hz. Peygamber bu hükmü ile ibadette aşırıya kaçmanın hem insan bedeninde 

oluşturacağı zararlara hem de aile hukukunun çiğnenmesine sebep olacağına, aynı 

zamanda beden zayıf düşeceği için kişinin Allah’a olan kulluk görevlerini de yerine 

getirmede zaafa düşeceğine işaret etmiştir. Dolayısıyla Hz. Peygamber hem dünya ve 

hem de ahiret maslahatlarına aykırı durumlardan bahsederek sahabeyi itidale ve 

kolay olan yola davet etmiştir. Görüldüğü gibi bu olayda Hz. Peygamber getirdiği 

hükümle nasıl bir amacı hedeflediğini açıkça ifade etmiş. 
 Başka bir olayda da Sa’d b. Ebi Vakkas, hastalığı nedeniyle kendisini ziyarete 

gelen Hz.Peygambere, artık vefat zamanının geldiğini düşünerek, malının çok ama 

varisinin ise sadece bir çocuk olduğundan bahisle servetinin üçte ikisini tasadduk 

edip edemeyeceğini sordu. Hz. Peygamber ne bu oranı ne de yarı oranı kabul 

etmeyip, sadece üçtebiri oranında yapılacak bir tasaddukun geçerli olabileceğini 

belirtti ve “Üçte bîrini sadaka olarak verebilirsin, üçte bir az değildir. Varislerini 

zengin bırakman başkalarına el açan fakirler olarak bırakmandan daha iyidir. Allah'ın 

rızasını kazanmak için vereceğin her nafaka, hatta hanımının ağzına koyduğun her 

lokma, sevap kazanmana vesile olur” buyurdu.530  

Bu olayda da Hz. Peygamber kişinin malından varislerinin aleyhine olacak 

şekilde üçte birden fazla oranda tasaddukta bulunmasına, varislerin haklarını 

korumak ve bir hayır yapmak gayesiyle bile olsa onların madur ve başkalarına 

muhtaç duruma gelmelerini engellemek amacıyla karşı çıkmıştır. Hatta kişinin ailesi 

için yapacağı harcamaların da birer sevap vesilesi olduğuna bu nedenle öncelikle 

yakınlarımızdan başlayarak çevreye doğru genişleyen bir alan içinde infakta 

bulunulması gerektiğe işaret edilmiştir.  
Kıldırdığı namazları çok uzattığı için bazı sahabilerle ilgili yapılan şikayet 

üzerine Hz. Peygamber, bu vesileyle bütün inananlara şöyle seslenmiştir: “ Ey 

insanlar! Gerçekten içinizde nefret ettirenler var! Biriniz insanlara namaz kıldırırsa, 

onlara hafif kıldırsın. Çünkü aralarında ihtiyaç sahibi, yaşlı, zayıf ve hasta kimseler 

bulunabilir.”531 Böylece Hz.Peygamber cemaate namaz kıldıranların namazı çok 

uzun tutmamalarını istemesinin amacını belirtmiş ve bu hükmüne temel olarak da 

insanların sıkıntı ve eziyete düşmemeleri temin hedefini göstermiştir. Dolayısıyla, 

insanları ibadetlerden nihai olarak da dinden soğutabilecek davranışlardan uzak 

durmanın yani kolaylık göstermenin İslamiyetin temel amaçlarından biri olduğu 

vurgulanmıştır. 

                                                 
529 Buhârî, Sahîh, II,49; Müslim b. El-Haccâc, Sahîh, (Tah.M.Fuâd), Dâru İhyâ-it’Türâsi’l-Arabî, 

Beyrut, (t.y.), II,816  
530 Mâlik b. Enes, Muvatta, (Tah.M.Fuâd), Dâru İhyâ-it’Türâsi’l-Arabî, Mısır,(t.y.), II, 763 
531 Buhârî, Sahîh, I,31; Müslîm, Sahîh,I,340-341 
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Yine Hz.Peygamber kedinin artığı olan suyun şer’an temiz olduğunu belirttiği 

hadisinde “Çünkü onlar sizin etrafınızda gezinip dolaşan hayvanlardır”532 diyerek, bu 

hükmün asıl amacının, kediler insanlarla iç içe yaşadığı ve bunun kaçınılması çok zor 

bir durum oluşu nedeniyle, insanları sıkıntı ve güçlükten kurtarmak olduğuna işaret 

etmiştir.533  

Fıkıh usulü alimleri de bu hadiste geçen ( <�9ا�vإن�0 4> ا� ) ibaresinde yer alan 

 edatının tıpkı ayetlerde olduğu gibi îma ve işaret yoluyla illet/gerekçe bildirme (إّن)

görevi gördüğünü belirtmektedirler.534 Çünkü eğer bu bir gerekçe bildirme 

olmasaydı, ‘tavvâfîn’ sıfatının hadiste zikredilmiş olmasının da bir anlamı 

kalmazdı.535 

Hz. Peygamber bir ara kurban etlerinin azık olarak saklanmasını yasaklamış 
daha sonra ise bu yasağı kaldırarak, önceki kısıtlamanın amacını şöyle açıklamıştır: 
“Kurban etlerini üç günden fazla saklamanızı, bize (Medine’ye) gelen (muhtaç) 

insanlar (a verip onların ihtiyaçlarını gidermeniz) için yasaklamıştım. Ama şimdi 

(kurban etlerinizden) kendiniz de yeyin ve (azık olarak da) saklayın”536 Hz. Aişe de 

bu yasağın sadece insanların açlık çektiği bir yıl için söz konusu olduğunu, bu yolla 

Hz. Peygamberin, zenginleri fakirleri doyurmaya teşvik etmek istediğini ifade 

etmektedir.537 Görüldüğü gibi Hz.Peygamber, Medine de bulunan ihtiyaç sahibi fakir 

insanların gıdalanmalarını temin amacıyla böyle bir geçici yasaklamaya başvurmuş 
daha sonra bu maslahat ortadan kalktığında ise kısıtlamayı kaldırmıştır. 

Diğer bir örnekte ise Hz. Peygamber, fethedildikten sonra insanlara 

Mekke’nin kıyamete kadar haram bölge olduğunu, tek bir ağacının dahi 

kesilemeyeceğini ilan etmişti. Fakat bunu duyan Hz.Abbâs, “Yalnız, izhir müstesna 

(değil mi) ya Resûlallah? Çünkü evlerimiz ve kabirlerimiz için (bize lâzım 

olmakta)dır” diyerek insanların ihtiyaçları nedeniyle bu bitkinin yasak kapsamının 

dışına çıkarılmasını talep etti. Bunun üzerine Hz.Peygamber de ‘izhir otunu’ bu 

yasaklamadan istisna etti.538 Bu olayda da Hz. Peygamber insanların ihtiyaçlarını 

dikkate alıp onları bir sıkıntı ve güçlüğe maruz bırakmamak için öncesinde 

duyurduğu genel yasaklamadan istisna cihetine gitmiştir.  
 Hz. Peygamberin getirmiş olduğu hükümlerde insanların maslahatlarını 

dikkate aldığını gösteren diğer güzel bir örnek de şudur. Hz. Peygamber Mekke gibi 

Medine’yi de belli sınırlar içerisinde haram bölge ilan etmişti ve “onun yaş otu 

                                                 
532 Mâlik, Muvatta, I,22; Ebu Muhammed ed-Dârimî, Sünen, (Tah.Fevvâz Ahmed, Hâlid el-Ulemî), 

Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut,1407, I,203 
533 Şemsu’l-hakk el-Azîmâbâdî, Avnu’l-Ma’bûd Şerhu Süneni Ebî Dâvûd, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 

Beyrut,1415, I,99 
534 Gazâlî, Mustasfâ, I,308; Râzî, Mahsûl, II,311-312 
535 Gazâlî, Mustasfâ ,I,308 (Daha önce bahsettiğimiz Kur’an’da illet belirtme yöntemleri ve 
edatlarının hadislerde de kullanıldığı görülmektedir. Bunun için usûl kitaplarının atıfta bulunduğumuz 
ilgili yerlerine bakılabilir.) 
536 Müslim, Sahîh, III,1560-1563; Ebû Dâvud, Sünen, III, 99 
537 Buhâri, Sahîh, VI,206 
538 Ebû Dâvud, Sünen, II,212 
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kesilemez, avı ürkütülemez, ağacı kesilemez. Ancak bir kimse orada devesini 

otlatabilir”539 diyerek insanların hayvanları için ihtiyaç duyacağı miktarı bu 

hükümden istisna etmiştir. 
Hadislerden, konuyla ilgili olarak daha onlarca örnek vermek mümkündür. 

Ancak, Hz.Peygamberin hüküm verirken insanların maslahatlarını gözetmeyi amaç 

edindiğini anlamak için bu örnekler yeterli olacaktır. Yani o, bir takım kural ve 

prensipler ortaya koyarken bunları belirli amaçlar çerçevesinde kurgulamıştır. 
Hz.Peygamber insanların dünyevi ve uhrevi saadetlerini temin edecek 

hükümler koyarken, maslahatları teminden ziyade mefsedetlerin giderilmesini 

öncelerdi. Yani bir fiilin işlenmesi maslahata uygun olduğu halde, mefsedeti bu 

maslahatından daha fazlaysa Hz. Peygamber, aslında hayırlı olan o işi göz ardı 

ederdi. Dolayısıyla o, maslahat-mefsedet dengesine azami derecede itina 

gösterirdi.540 

 İşte bu özeni nedeniyle Hz.Peygamber, Hz.Aişe’ye; “Şayet kavmin şirkten 

yeni kurtulmuş olmasaydı. Kabeyi Hz.İbrahimin kurmuş olduğu temeller üzerine 

yeniden bina ederdim”541 diyerek aslında yapılması mübah olan bir işi ve 

düzeltilmesi gereken bir yanlışı; sırf insanların gözlerinin ve gönüllerinin alışmış 
olması ve şirkten yeni çıkmış olan bu toplumdakilerin yapılacak değişiklik nedeniyle 

kınamalarına maruz  kalınacağı, onlara sıkıntı olacağı ve yine belki de bu uygulama 

nedeniyle bazılarının şirke yeniden dönme tehlikesi bulunduğu için, düzeltmekten 

vaz geçtiğini ifade etmiştir. Böylelikle Hz.Peygamber mefsedetin uzaklaştırılmasını, 

maslahatı temine öncelemiştir.542 

 Bunun  gibi, Hz. Peygamberin insanları sıkıntıya sokmamak ve dolayısıyla 

bir mefsedete yol açmamak amacıyla inananları bazı emirlerle sorumlu tutmaktan 

vazgeçtiğine dair bir çok örnek vardır. Mesela yine bu örneklerden birinde Hz. 

Peygamber şöyle demiştir: “Eğer müminlere zorluk vermeyecek olsaydım, yatsı 

namazını kılmayı geciktirmelerini ve her namazdan önce dişlerini fırçalamalarını 

emrederdim”543 

 Ayrıca Hz.Peygamber’in, müslümanların zararına olacağı endişesiyle 

sahabilerin dünya hayatıyla ilgili kendisine ait emirlerine itiraz etmelerine de ses 

çıkarmadığını, onları tasvib ettiğini görüyoruz.544 

 Bu konuya örnek olabilecek bir olay şöyle cereyan etmiştir:Bir sefer 

esnasında Müslümanların yiyeceği neredeyse bitmek üzereydi. Bunun üzerine 

sahabiler Hz. Peygambere konuyu açarak, develerini kesmek için izin istediler. Hz. 

Peygamber de onlara izin verdi. Daha sonra Hz.Ömer’le karşılaştıklarında durumu 
                                                 
539Ebû Dâvud, Sünen, II,216 
540 Şelebî, Ta’lîl, s.31 
541 Buhârî, Sahîh, II,156; Müslim, Sahîh, II, 968 vd.  
542 Muhammed b. Abdülbâkî ez-Zerkânî, Şerhu’l-Muvatta, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 

1411,II,400 
543 Ebû Dâvûd, Sünen, I,12 
544 Şelebî, Ta’lîl, s.32 
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ona da anlattılar. Hz.Ömer onlara: “Develerinizi kestikten sonra bu uzun yolculukta 

nasıl hayatta kalacaksınız” diye sorar. Hz.Ömer bu endişesinden kendisine de 

bahsedince Hz. Peygamber develerin kesilmesiyle ilgili olarak verdiği izinden 

vazgeçer.545 

 Diğer bir olayda da Hz. Peygamber Muaz’a “Kim ‘lâ ilahe illallah derse 

cennete girer” müjdesini herkese duyurmasını emreder. Muaz ile karşılaşan Hz.Ömer 

durumu öğrenince, bunu haber alan insanların dinde gevşeklik gösterecekleri 

endişesiyle hemen onu geri çevirir ve aynı çekincelerini Hz. Peygambere de aktarır. 

O da onun bu endişelerini yerinde görerek hareketini tasvib edip ilandan vazgeçer.546 

 Netice olarak Hz.Peygamberin emir ve yasaklarının bir amaç etrafında 

döndüğü ve bunun da insanların dünya ve ahiret maslahatlarının gözetilmesi olduğu 

anlaşıldığına göre; nasları yorumlarken bu amaçların (hikmet) tespit edilmeye ve 

dikkate alınmaya çalışılması gerekecektir. 

 

3. Sahabe Dönemi Amaçsal Yorumlama 
 
 Hz. Peygamberin eğitiminden geçen, nasların nüzul ve vurud sürecine şahitlik 

eden ve böylece İslamın genel amaçları ve ruhuna vakıf olan sahabiler de, gerek 

nasları yorumlarken ve gerekse yeni hükümler verirken Kur’an’ın ve 

Hz.Peygamberin gözettiği amaçlar doğrultusunda, insanların maslahatlarını da 

dikkate alarak karar vermişlerdir.  

 Hükümlerde dikkate alınan amaçlara (hikmet) bir çok sahabi özellikle 

vurguda bulunmuştur. Mesela İbn Abbâs Cuma için boy abdesti almanın, Zeyd b. 

Sâbit, meyvenin henüz kendisini kurtarmadan satılması yasağının amaçlarına  işaret 

etmişlerdir. Sonradan gelen nesiller yani tabiîn ve onlardan sonra gelenlerle müctehid 

imamlar da sahabenin bu yöntemlerini takip etmiştir.547 

 Bu nedenle şer’î amaçları öğrenmenin bir yolu da; Hz. Peygamberle uzun 

beraberliklerinin sonucu İslamın ruhunu kavramış ve onun hedeflerini yakalamış 
olmaları nedeniyle bu konuda ilk safta yer alan özellikle fakih sahabilerin 

açıklamalarıdır.548 

 Ancak Cüveynî, bu metoda riayetin özellikle usulcüler döneminde tam 

manasıyla gerçekleşemediğini, alimlerin çok kuralcı davranarak sahabenin verdikleri 

hükümlerde maslahatları gözeten tavırlarını bildikleri halde bu yolu takip 

edemediklerini ve aslında ravilerin de yapmış oldukları nakillerde sahabeye ait bu 

                                                 
545 Buhârî, Sahîh, III,109; İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VI,130 
546 Ali b.Ebi Bekr el-Heysemî, Mu’cemu’z-Zevâid, Dâru’r-Reyyân ve Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Kahire-

Beyrut, 1407, I, 17 
547 Dehlevî, Hüccetullah, I,31 
548 Dehlevî, Hüccetullah, I,395,397 
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mesleği gerçek anlamıyla yansıtamadıklarını, o ruhu nakledemediklerini ileri 

sürmektedir.549 

 Tabii sahabiler döneminde yazılı ve teorik bir hukuk yerine yaşayan yani 

pratik bir hukuk söz konusuydu. Bu hukukuk kaynakları da naslar ve bu nasların 

ortaya koyduğu ruh idi. Onlar yeni problemler karşısında rey ve ictihada müracaat 

eder ve geçerli örf ile birlikte fethedilen ülkelerin, dini ve ahlaki prensiplere aykırı 

olmayan geleneklerini dikkate alırlardı. Hatta söz konusu prensipler dahilinde olan 

geleneklerle gelen uygulamalar üzerinde çok ince ve uzun düşünmezlerdi.550  

 Sahabilerce kabul edilen re’y; hem kıyası hem de hakkında nass bulunmayan 

bir konuda maslahata göre içtihadı kapsamaktaydı. Gerçi re’y ile ictihad, hakkında 

belli bir nass bulunan meseleye göre yapılınca kıyas, İslamın genel amaçları dikkate 

alınarak yapılırsa maslahata göre yapılmış içtihad adını almaktadır. Maslahata göre 

ictihatta bulunan sahabilerin başında da Hz.Ömer gelmektedir. O maslahata göre 

içtihada daha çok devlet işlerini yönetirken müracaat ettiği halde, yargılama 

konularında, hakkında nass bulunmayan meselelerde kıyasın tercih edilmesini 

istemiştir. Çünkü kaza alanında daha çok kişisel haklar söz konusu olduğundan bu 

hakların korunabilmesi ve adaletin temin edilebilmesi de ancak değişken olmayan 

kurallara uymakla mümkün olabilirdi. Hz. Ömer, devlet başkanı olması ve devlet 

işlerinin de acil çözüm bekleyen konular olması nedeniyle haliyle diğer sahabilerden 

daha çok re’y yoluna müracaat ediyordu.551 

 Hatta kimileri Hz. Ömer’i, gereğinden fazla re’y ile fetva verdiğinden ve 

maslahata göre içtihad yolunu tutarak Kur’an naslarını dahi terk ettiğinden bahisle 

açıkça eleştirmişlerdir. Oysaki iyice incelendiğinde Hz.Ömer’in ve diğer sahabenin 

özellikle maslahatlara göre vermiş oldukları hükümler, bırakın naslara aykırı 

olmalarını tam tersine nasların en doğru şekilde uygulanmasından ve dinin 

amaçlarının doğru bir şekilde anlaşılmasından ibaret olmuştur.552 

 Sahabiler hüküm koyarlarken naslara muhalefet etmeden, insanlara genişlik 

ve kolaylık yolunu açmışlardır. Çünkü onlar Allah’ın dininin naslarının camit 

olmadığını dolayısıyla insanları ağır yükler altında ezmediğini, sıkıntı ve zorluğa 

maruz bırakmadığını görmüş ve öylece inanmışlardı. Bu nedenle sahabeden rivayet 

edilen ictihadlar hep onların bu anlayışının birer göstergesi olmuştur.553 

 Sahabilerin yaptıkları içtihatlar ve verdikleri hükümler incelendiğinde onların 

bu konuda izledikleri yol ve yöntemler hakkında genel bir bilgi sahibi olmamız 

mümkündür. 

                                                 
549 Cüveynî, Burhân, II,495,526,542 
550 Hanefî, İslâmî İlimler, s.206 
551 Muhammed Ebû Zehra, İslam’da Fıkhî Mezhepler Tarihi, Hisar Yay., İst.,1978, s.28-29 
552 Ebû Zehra, Fıkhî Mezhepler, s.31 
553 Şelebî, Ta’lîl, s.35 
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 Bu yöntemlerden birine göre sahabe, gerekçesi (illeti) belli olmayan nasları, 

başka benzer olaylara da hükmünü geçişli kılabilmek için, gerekçelendirme (talil) 

metodunu benimsemiştir.554 

 Mesela, Hz. Peygamber “Yolculukta hırsızın elleri kesilmez”555 diyerek, 

aslında Kur’an’da mutlak olarak ifade edilen hırsızlarının ellerinin kesilmesi emrini 

kayıt altına almış ve bu genel emirden yolculuk durumunu istisna etmiştir. Şayet bu 

hadisteki emrin gerekçesini (illetini) ‘yolculuk’ hali olarak değerlendirirsek, bu 

durumda yasaklamanın sadece yoluculuk durumlarında söz konusu olduğunu kabul 

etmek gerekecektir. Diğer taraftan hadisteki söz konusu yasaklama acaba sadece 

‘hırsızlık haddi’nin uygulamasıyla mı ilgilidir yoksa bütün hadleri kapsamakta 

mıdır? Aslında bütün bu sorular gerçekte hadisle ortaya konan hükmün amacını 

belirmeye ve dolayısıyla bu amaç çerçevesinde nassı yorumlamaya ve neticede ona 

göre uygulama alanına aktarmaya matuftur. Şayet bu sorular sorulmayacak ve 

cevapları aranmayacaksa, o halde tek seçenek kalmaktadır. Yani hadisi lafzi bir 

yoruma tabi tutarak mutlak olarak anlayacak ve sadece sefer hallerine ve el kesme 

cezasına münhasır kılarak teabbüdî alana hapsedeceğiz. Bu durumda nihaî olarak 

aslında Kur’an’ın anlaşılması yönünde atılacak adımların da önü kesilecektir. Çünkü, 

Kur’an nassının hangi şartlarda ve amaçla sınırlandırılabileceği ve uygulamasının 

nasıl olması gerektiği konularının cevabı da bir bakıma bu hadisle ilgili sorulara 

verilecek cevaplarda gizli bulunmaktadır.  

 Kaynakları incelediğimizde, her ne kadar bu rivayetten, bir deniz 

yolculuğunda yapılan hırsızlıkla bağlantılı olarak bahsedilse de, hadiste söz konusu 

edilen ‘sefer’in savaş yolculuğu olduğu kabul edilmiştir. Zira Tirmizî ve Dârimî’nin 

rivayet ettiği hadislerde ‘sefer’ yerine ‘ğazve’ kelimesi geçmektedir.556 Ayrıca Hz. 

Ömer ve Zeyd b. Sâbit’ten gelen rivayetlerde de had cezalarının daru’l-harbte 

uygulanmaması istenmektedir.557 Dolayısıyla hırsızlık haddiyle ilgili bu sınırlamanın 

savaş durumlarına mahsus olduğu anlaşılmaktadır. 

 Ayrıca yukarıda Hz.Ömer ile Sâbit’e atfedilen rivayetlerde hadisteki 

sınırlamanın sadece hırsızlık haddi ile ilgili olmayıp bütün had cezalarını kapsadığı 

görülmektedir. 

 O halde had cezalarının savaş durumlarında, düşman topraklarında 

uygulanmamasının dolayısıyla Kur’an’ın bu konudaki mutlak emrinin 

sınırlandırmasının amacı nedir. Bu konuya yine Hz. Ömer şu açıklamayı getirmiştir: 
“Ordu veya seriyye komutanı, ülkeye dönünceye kadar, sakın hiç kimseye had cezası 

uygulamasın ki şeytanın aldatması nedeniyle o şahsın kafir (düşman) saflarına 

                                                 
554 Şelebî, Ta’lîl, s.385 
555 Ebû Dâvud, Sünen, IV,142 
556 Ebû Îsâ et-Tirmizî, Sünen, (Tah.Ahmed M.Şakir ve diğerleri), Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut, 

(t.y.), IV,53; Dârimî, Sünen, II,303 
557 Yakûb b. İbrahîm Ebû Yûsuf, er-Reddü alâ Siyeri’l-Evzâî, (Tah.Ebu’lvefâ el-Efğânî), Dâru’l-

Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, (t.y.), s.81 
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katılması engellenmiş olsun.”558 Aynı şekilde Alkame’den gelen bir rivayete göre de 

onlar başlarında Kureyşli bir komutanla Rum topraklarına gazveye gitmişler ancak 

bu komutan şarap içince ona had uygulamak istemişlerdi. Huzeyfe bunu duyunca 

onlara şöyle demişti: “Düşmanınıza yaklaştığınız ve düşman sizi hedef aldığı bir 

esnada mı komutanınıza had cezası uygulayacaksınız?”559 

 Bütün bu rivayetler sahabenin, nasların gerekçelerini ve onlardan gözetilen 

amaçları araştırıp tespit ettikten sonra uygulamalarında bunları dikkate aldıklarını, bu 

amacın ise en genel anlamda insanların maslahatlarına riayet yani oluşabilecek bir 

zararı uzaklaştırmak veya meşru bir menfaati temin etmek olduğunu bize 

göstermektedir. Ayrıca sahabe söz konusu uygulamalarıyla, nassın hükmünü benzer 

gerekçe ve amaçları içeren diğer olaylara da aktarmaktan geri durmamıştır. 
 Yukarıda bahsettiğimiz ta’liller nedeniyle had cezalarıyla ilgili naslara hatta 

kıyas ve icmaya da aykırı bir durum yoktur. Aksine burada daha öncelikli ve tercih 

edilmesi gereken, Müslümanların ihtiyaçlarıyla ilgili bir maslahat nedeniyle had 

cezalarının ertelenmesi söz konusudur. Bu tehir meselesi de arızî bir durumdan 

ibarettir. Öyleki şeriate göre, hamile ve emzikli olan kadınların hadleri gibi sıcak, 

soğuk ve hastalık zamanlarında da had cezaları ertelenmektedir. Böylesine özel 

maslahatlar için tehir edildiğine göre İslamın genel maslahatları için had cezalarının 

ertelenmesini garipsememek gerekir.560  

 Sahabilerin içtihadlarında takip ettikleri yollardan biri de; mutlak olan veya 

belli bir illetle gerekçelendirilmiş nasların, araştırmaları neticesinde bu illetlerinin 

düşmüş olduğunu belirlediklerinde buna paralel olarak söz konusu nassın hükmünü 

değiştirmeleridir.561 

 Müellefe-i kulub yani kalpleri İslama ısındırılmak istenenlerle ilgili hüküm 

bu konuya verilecek en güzel örneklerden biridir. “ Sadakalar (zekatlar) Allah’tan bir 

farz olarak ancak yoksullara, … gönülleri (İslam’a) ısındırılacak olanlara … 

mahsustur.” (9/Tevbe,60) ayetinin hükmü gereği İslam’da zekat verilebilecek 

yerlerden birisi de müellefe-i kulûb’tur. Hz. Peygamberin de uygulamaları bu yönde 

olmuştur. Bu yolla; imanı zayıf olan Müslümanların imanları kuvvetlendirilmeye, 

henüz iman etmemiş olanların da İslama ısınmalarını temine, inananlara zararı 

olabileceklerin de eylemlerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.562 

 Önceden kendilerine mal verilen müellefe-i kulubtan bazı kişiler Hz. 

Peygamber’in vefatından sonra da zekattan pay almak için Hz. Ebû Bekr’e gelerek 

bir arazi parçasını istediler. O bunu uygun görüp kendilerine istedikleri arsayı 

                                                 
558 Ebû Osmân el-Horâsânî, Kitâbu’s-Sünen, (Tah.H.Rahman el-A’zamî), ed-Dâru’s-Selefiyye, Hind, 
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vererek bunu belgelendirdi. Bu belgede Hz.Ebu Bekr, o esnada yanlarında olmayan 

Hz.Ömer’i de şahit göstermişti. Bunun üzerine ilgili şahıslar Hz.Ömer’in yanına 

gittiler. Fakat Hz.Ömer belgeyi ellerinden alıp imha etti ve “Rasulullah zamanında 

müslümanlar az olduğu için sizin gönlünüzü telif ediyordu. Bugün ise Allah, İslamı 

(sizin gibilere) muhtaç olmayacak hale getirmiştir. Gidin elinizden geleni yapın. 

Allah sizi korumayacaktır” dedi. Onlar durumu anlatıp, şikayet için Hz.Ebu Bekr’e 

gitseler de o Hz.Ömer’in yaptıklarına ses çıkarmayarak onayladı. Hz.Ömer’in bu 

görüşlerine sahabeden hiç kimse karşı çıkmadı.563 

 Dolayısıyla Hz. Ömer’in bu muhalefetiyle müellefe-i kulub ayetinin 

hükmünün her zaman geçerli olmadığı, sadece ihtiyaç durumlarında yürürlüğe 

gireceği yönünde müslümanlar arasında ortak bir kanaat oluşmuş oldu.  Yani 

azınlıkta ve zayıf oldukları zamanlarda, Müslümanların sayısını çoğaltmak ve onları 

kuvvetlendirmek amacıyla konulmuş olan bu hüküm, söz konusu ihtiyaç ortadan 

kalktığında, te’lifi gerektirecek gerekçeler bulunmadığından yürürlükten kalmış olur.  

 Diğer bir örnek ise, kadınların mescidlere gitmeleriyle ilgilidir. Çünkü 

Hz.Peygamber “Koku sürünmemek ve süslenmemek şartıyla Allah’ın kadın 

kullarının Allah’ın mescidlerine gitmelerine engel olmayın”564 diyerek, kadınların 

mescidlere gitmesinin mübahlığına işaret etmiştir. Burada mübahlıktan söz ediyoruz 

çünkü Hz. Peygamber başka bir hadislerinde de şöyle demektedir: “Kadınlarınızın 

mescidlere gitmelerini engellemeyin. Ancak namazlarını evlerinde kılmaları onlar 

için daha hayırlıdır”565 

 Tabiî ki bu durum Hz. Peygamber dönemine ait bir izni bize göstermektedir. 

Fakat bir zaman sonra hatta çok değil Hz.Aişe de henüz hayattayken, kadınların hal 

ve tavırlarında, Hz. Peygamber döneminde bulunmayan bazı değişiklikler meydana 

gelmiş, meşru olmayan yeni adetler ortaya çıkmıştır. İşte bu duruma Hz. Aişe şöyle 

işaret etmektedir: “Eğer Rasulullah kadınların ortaya çıkardığı yeni adetleri görmüş 
olsaydı, tıpkı İsrailoğulları kadınlarının engellenmesi gibi, kesinlikle onların da 

mescide gitmelerini engellerdi.”566 Buradan hareketle Hz. Aişe’nin, kadınların 

mescidlere gitmeleriyle ilgili önceki izin hükmünün, ortaya yeni çıkan şartlardan, 

genel ahlaki erezyondan dolayı değişmesi gerektiği sonucunu çıkardığını rahatlıkla 

söyleyebiliriz. Çünkü bütün toplumsal değişimlere rağmen önceki hükmün devamını 

savunmak, toplumun daha büyük bir mefsedetle karşı karşıya kalmasını netice 

verecektir. Bu olayda Hz. Aişe’nin hareket noktasının toplumun genel menfaati 

olduğu (maslahat) rahatlıkla anlaşılmaktadır. 

 Paralel bir konuyla ilgili yani kadınların gece mescidlere gidebilmeleriyle 

alakalı olarak baba oğul arasında geçen tartışmalı konuşma da bize aynı gerçeği 

göstermektedir. Abdullah İbn. Ömer Hz. Peygamberin “Geceleyin mescidlere 

                                                 
563 Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, IV,325 
564 Ebû Dâvud, Sünen, I,155 
565 Ebû Dâvud, Sünen, I,155 
566 Mâlik, Muvatta, I,198; Hemmâm, Musannef, III,149; İbn Ebî Şeybe, Musannef, II,156 
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gidebilmeleri için kadınlarınıza izin veriniz” dediğini nakledince İbn Ömer’in oğlu 

“Vallahi onlara izin vermeyiz. Çünkü onlar bunu bir fitne ve fesad vesilesi yaparlar. 

Vallahi onlara izin vermeyiz” diyerek böyle bir izne karşı çıkmıştır. İbn Ömer, Hz. 

Peygamberin izni karşısında, onun sözünün üzerine yorum yaparak oğlunun tam tersi 

yasaklayıcı bir tavır sergilemesine oldukça kızmıştı.567  

 Gerçekte bu olayda İbn Ömer’in oğlu, kullandığı benzer mantıkla Hz. Aişe ile 

aynı endişeleri taşımaktadır. Bu, Hz. Aişe’nin ‘eğer Hz.Peygamber bilseydi…” 

anlayışının İbn Ömer’in oğlunda başka bir şekilde ortaya çıkışıdır. Kısacası her ikisi 

de neticede hükümlerin üzerine kurulu olduğu manalara ve ruha itibar etmekte, bu 

yolla Allah’ın dinini korumaya ve doğabilecek zararları uzaklaştırmaya 

çalışmaktadırlar. 

 Sahabenin bu ve buna benzer içtihad ve uygulamalarında, naslardaki emir ve 

yasakları her zaman mutlak anlamda almayıp kendisiyle hedef alınan amaç/amaçlara 

göre ve uygulamada meydana gelecek maslahat veya mefsedet durumlarına göre 

nasları değerlendirdiklerini gösteren daha birçok örnek vardır. 

 Sahabe’nin nasların anlaşılması ve uygulamasında sergiledikleri diğer bir 

yaklaşım tarzı da şöyledir: Kur’an ve sünnettin meşru kıldığı ve sahabenin de 

meşruiyetini inkar etmemekle birlikte, tatbik edildiği taktirde ortaya çıkacak bir 

takım zararları engellemek gayesiyle bazı zaman ve hallerde bir kısım hükümlerin 

uygulanmasını durdurmalarıdır.568 

  “Mü’min kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap 

verilenlerden olan iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek, zina 

etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir” (5/Mâide,5) ayetinin açık 

delaletiyle Müslüman erkeklerin ehli kitap kadınlarla evlenmesi helal kılındığı halde, 

Hz. Ömer, Yahudi bir kadınla evlenen Huzeyfe’ye mektup yazarak ondan 

boşanmasını istemiştir. Hüzeyfe de cevabî mektubunda bu evliliğin haram olup 

olmadığını sormuş, Hz. Ömer ise bunun haram olmadığını ancak ecnebi kötü 

kadınlarla düşüp kalkmaya vesile olacağından korktuğunu ifade etmiştir.569 

 İmam Muhammed’in kitabında yer alan rivayet Hz.Ömer’in bu konudaki 

bakış açısını bizlere daha net yansıtmaktadır. Bu rivayette Hz.Ömer Huzeyfe’ye 

şöyle sesleniyor: “Bu mektubumu elinden bırakmadan o kadına yol vermeni 

kesinlikle istiyorum. Çünkü, Müslümanların da sana uyarak, güzelliklerinden dolayı 

zimmî kadınlarla evlenmeyi tercih etmelerinden korkarım. Bu Müslüman kadınlar 

için bir fitne olur.” İmam Muhammed bu nakilden sonra kendi görüşünün de aynı 

istikamette olduğunu, söz konusu evliliğin haram olmadığını ancak, Müslüman 

                                                 
567 Süleyman b. Dâvud et-Teyâlisî, Müsned, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, (t.y.), s.257;İbn Hanbel, Müsned, 

II,43,143,145; Ebû Dâvud, Sünen, I,155 
568 Şelebî, Ta’lîl, s.43 
569 Horasânî, Sünen, s.224; İbn Ebî Şeybe, Musannef, III,474 
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kadınların onlara tercih edilmeleri gerektiği yönünde kanaate sahip olduğunu ifade 

etmektedir.570  

 Tâbiîn fakihlerinden Atâ’nın da (115/733) konuyla ilgili ifadelerinden benzer 

fikirleri sahib olduğunu, Kur’an nassıyla hedeflenen amaç doğrultusunda yorum 

yaptığını görüyoruz. O şöyle diyor: “Yahudi, Hristiyan hanımlarla evlenmeye Allah 

Teâlâ o zamanlar izin vermişti. Çünkü Müslüman hanımları azdı. Şimdi ise, 

sayılarına bereket, ötekilere ihtiyaç kalmamıştır. Dolayısıyla da ruhsat ortadan 

kalkmıştır.”571 

 Bu örnekten de anlaşıldığı üzere, sahabiler yeri geldiğinde yani müslümanlar 

için bir zarar söz konusu olduğunda bunu ortadan kaldırmak amacıyla Kur’an 

nassının açık hükmünü sınırlandırma veya bu hükmün zarar ihtimali ortadan 

kalkıncaya kadar uygulanmasını erteleme cihetine rahatlıkla gidebilmektedirler. 

 Ancak bu uygulamanın bir nesh yani nass hükmünün tamamiyle iptali 

anlamına gelmediğini de belirtmemiz gerekir. Aksine ileri sürelen tez; ehl-i kitap 

kadınlarla evlilik hükmünün başlı başına bir amaç taşımayıp özel bir maslahat 

nedeniyle yürürlüğü girdiği, dolayısıyla Müslümanların – çocuk eğitiminde temel 

kurum olan ailede annelerin farklı dinden olması nedeniyle İslam toplumunun aile 

yapısının bozulması ve bunun gibi- bir zararı söz konusu olduğunda bu hükmün 

uygulanmasının engellenebileceğidir.572 

 Sahabenin bu uygulamalarına örneklik teşkil edebilecek diğer bir olay ise 

fethedilen ülkelerin topraklarının statüsüyle ilgili uygulamalardır. Kur’an’da 

düşmandan savaş yoluyla elde edilen mallar (ganimetler) ile ilgili şöyle denmektedir: 

“Biliniz ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah’a, Rasûlüne, 

onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve (harçlıksız kalmış) yolcuya aittir.” 

(8/Enfâl,41) Dolayısıyla ayetin açık hükmüyle, söz konusu beşte bir hisse 

çıkarıldıktan sonra ganimetler, savaşa katılan askerler arasında taksim edilmelidir. 

Burada ganimetin taşınabilir veya taşınamaz olması arasında bir fark 

gözetilmemiştir.  
 Hz.Ömer döneminde fetihler genişlemiş, Müslümanların eline yeni ve çok 

değerli topraklar geçmişti, Irak toprakları da bunlardandı. Gaziler de haliyle bu 

toprakların aralarında paylaştırılmasını halifeden istemişlerdi. Hz.Ömer, Hz. 

Peygamberin uygulamalarının aksine, bu ülke topraklarının askerler arasında ganimet 

olarak dağıtılmasına, ümmetin maslahatını gözönünde bulundurarak karşı çıkmıştı. 
Hz.Osman, Hz. Ali ve Hz. Talha’nın da görüşünü paylaştığı Hz.Ömer bu konuda 

ısrarlı bir muhalefetle karşılaşmış ve kendisinden toprakların dağıtılması istenmişti. 
Bu ısrarlı muhalefet karşısında iyice bunalan Hz.Ömer günler sonra, Kur'ân'dan 

toprakların dağıtılmamasını gerektiren  deliller bulduğunu belirterek Haşr suresinin 

                                                 
570 Şelebî, Ta’lîl, s.43-44 (İmam Muhammed’in Kitâbu’l-Âsâr’ından naklen) 
571 Mehmet Said Hatipoğlu, “İslâm’ın Aktüel Değeri Üzerine”, İslâmî Araştırmalar, S.1, s.25 

(Fahruddin Râzi’nin Mefâtihu’l-Gayb adlı tefsirinden nakille) 
572 Şelebî, Ta’lîl, s.44-45 
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sekizinci, dokuzuncu ve onuncu ayetlerini “Onlardan sonra gelenlere…” cümlesine 

kadar okumuş ve böylece toprakların dağıtımını gerçekleştirmemiş, toprakları 

sahiplerinin elinde bırakmaya, haraç ve cizye vergileri koymaya karar vermişti. Bu 

olayda görüldüğü gibi Hz.Ömer, başlangıçta herhangi tikel bir ayet ve/veya hadisle 

istidlalde bulunmamış aksine, “Nasıl olurda bu toprakları sizin aranızda taksim 

ederek, sizden sonra gelecekleri mahrumiyet içinde bırakabilirim?” demek 

suretiyle573 Kur'ân'ın, sosyal adaleti ve eşitliği sağlamayı hedefleyen genel ilkelerine 

dayanarak içtihatta bulunmuştur.574  

Dolayısıyla Hz. Ömer’in bu ictihadındaki asıl gerekçeleri, çok duyarlı bir 

sosyo-ekonomik adalet anlayışına dayanıyordu. Zira Hz. Peygamber kabilelerle 

sınırlı dar bir alanda görev yapmıştır. Bundan dolayı, geniş toprakların ve bütün 

halkların söz konusu olduğu bir yerde aynı uygulamayı gerçekleştirmek mümkün 

değildir. Aksi taktirde, Hz. Peygamberin bütün hayatı boyunca uğrunda savaşmış 
olduğu gerçek adalet ilkeleri ihlal edilmiş olur. Kısacası Hz. Ömer çok önemli bir 

konuda Hz. Peygamberin sünnetinden ayrılmış ama bunu, onun sünnetinin özünü 

gerçekleştirebilmek için yapmıştır.575 

 Hz. Ömer’in, Hz.Peygamber ve Ebû Bekir döneminde yapıldığı gibi savaş 
yoluyla fethedilen ülkelerin topraklarını askerler arasında paylaştırmamasının bir çok 

makul nedeni vardı. Çünkü bu yerlere kendi adamlarını yerleştirmesi toprakların 

çorak bir çöle dönüşmesi demekti. Ayrıca sınır bölgeleri ile Şam, Mısır, Yarımada ve 

Kufe gibi şehirlerin yerleşik halkının bulunması, buralarda devamlı orduların 

yerleştirilmiş olması ve bunların da gelirlerinin temin edilmesi gerekiyordu. Şayet 

araziler ve halk ganimet olarak dağıtılmış olsaydı bu gelirlerin temin edilmesi 

mümkün olamazdı. Aynı zamanda geleceğin de düşünülmesi lazımdı ve bu nedenle 

sonraki nesillere de bir şeyler kalabilmesi için askerlere arazilerin dağıtılmaması 

gerekiyordu. Zira bundan sonra fethedilecek topraklar Nil havzası gibi bereketli 

olmayabilirdi. Görüldüğü gibi Hz.Ömer yapmış olduğu teşri çalışmalarında hep 

hayatın gerçeklerine, maslahat anlayışına ve bunların akla uygun olmasına dikkat 

etmiştir.576 

 Sahabilerin ictihatlarında takip ettikleri yollardan birisi de; Hz. Peygamber 

döneminde benzeri olmasa, hatta şartların zorlaması nedeniyle nasların tahsisini veya 

zahirinin terkini de netice verse, kesin veya muhtemel bir zararı uzaklaştırma 

yöntemidir. Bu metod ‘siyaset’ olarak isimlendirilmiştir.577 

                                                 
573 Ebû Yûsuf Yakub b. İbrahim, Kitâbu’l-Harâc, Matbaatü’s-Selefiyye, Kâhire 1302, s.35 
574 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.101 
575 Fazlur Rahman, Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu, (Çev.Salih Akdemir), Ankara Okulu 
Yay., Ankara, 1995, s.186-187 
576 Hanefî, İslâmî İlimler, s.209-210 
577 Şelebî, Ta’lîl, s.56 
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 Mesela Kur’an müminlerin bir çok yolu denedikten sonra son çare olarak 

boşanma yolunu tercih etmelerini istediği gibi (4/Nisâ,34-35) bunun da üç talak 

hakkının bir defada kullanılarak yapılmamasına işaret etmiştir.(2/Bakara,229) 

 Hz. Peygamber, bir defada üç talak hakkını birden kullanıp eşini boşayan ve 

bundan dolayı da çok pişman olup durumu kendisine anlatıp çıkış yolu arayan bir 

kişiye çok kızmış ve “ Ben aranızdayken Allah’ın kitabıyla oyun mu oynuyorsunuz” 

diyerek o şahsı azarlamıştır.578 

Kısacası hem Hz. Peygamber, hem Hz.Ebû Bekir ve hem de döneminin ikinci 

yılına kadar Hz. Ömer zamanında, bir defada gerçekleştirilen üç kere boşama hep tek 

boşama sayılmıştır. Ancak zamanla şartların değişmesiyle, bu müsamahayı halk 

kötüye kullanıp, temkinli ve sabırlı olması gereken bir konuda eşine kızan her 

erkeğin aceleye getirip onu üç talak ile boşamaya başlaması,579 bunun da cahiliye 

devrinde olduğu gibi talakın yaygın hale gelmesini netice vermesi gibi sebeplerle 

Hz.Ömer yaptığı istişareler sonunda bir defada yapılan üç talakı artık üç talak (yani 

kesin boşanma) saymaya başlamıştır. 
 İşte Hz.Ömer’in bu uygulaması, maslahata dayanarak toplumda talak 

lafızlarının çok fazla kullanılmak suretiyle boşanmaların artmasını engellemek, 

insanları bu işin sorumluluğunu müdrik hale getirmek amacıyla daha önce aslında 

şer’in tanımış olduğu kolaylığı kaldırarak insanları bir nevi cezalandırmak ve onları 

bu sorumsuz davranışlardan vazgeçmeye zorlamaktan ibarettir. Kısacası bu 

uygulamanın konuyla ilgili olarak toplumu eğitmek, aile kurumunu korumak dahil 

bir çok faydalarının yanında boşanmaların artması nedeniye doğabilecek zararların 

engellenmesi hedefi söz konusudur. Ancak diğer taraftan bu tercih Kur’an ve 

Sünnetin açık ve zahir hükümlerinin terki anlamına gelmektedir.  

 Gerçi Hz.Ömer’in bu uygulaması yukarıda saymaya çalıştığımız maslahatları 

netice verebilmiş midir, yoksa tam aksine talak sözcüklerinin kullanımı daha mı 

çoğalmış ve haliyle boşanmalar daha da mı artmıştır? Boşanmak için kullanılan 

kelimelerin sorumsuzca sarfedilmesinin önüne geçmek için zorlayıcı bir tedbir olarak 

düşünülen bu yöntem şayet amaçlanan maslahatlara ulaşılamıyorsa terk edilip 

Hz.Ömer’den önceki uygulamaya mı dönülmelidir? Ya da bu yöntem yerine 

yaşadığımız çağa uygun başka zecri tedbirler mi alınmalıdır? Bütün bu konular 

fakihlerin ve bilgin idarecilerin verecekleri cevaplara bağlıdır.580 

 Kaldı ki, sonraki devirlerde İbn Teymiye (v/h.728) ve talebesi İbn Kayyım, 

(v/h.751) Hz. Ömer’in bu uygulamasının arzulanan hedefe ulaşmadığını aksine 

boşanmaların artması nedeniyle insanların içine düştükleri bu sıkıntıdan 

kurtulabilmek için meşru olmayan hileli yollara müracaat ettiklerini ve hulleciliğin 

                                                 
578 Ahmed b. Şuayb en-Nesâî, Sünen, (Tah.A.F.Ebû Gudde), (2.Baskı), Mektebu’l-Matbûati’l-

İslâmiyyeHaleb, 1986,VI,142 
579 Abdürrezzâk, Musannef, VI, 391-392; İbn Hanbel, Müsned, I,314; Müslim, Sahîh, II,1099;  
580 Şelebî, Ta’lîl, s.58 
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ortaya çıkıp yaygınlaştığını ileri sürerek Hz. Peygamber dönemindeki asli 

uygulamaya geri dönülmesini savunmuşlardır.581 

 Yine Hz.Ömer’in halifeliği zamanında Abdurrahman b.Hâtıb’ın köleleri bir 

adamın devesini çalıp kesmişlerdi. Dava halifeye intikal etti, o da hırsızların ellerinin 

kesilmesini emretti. Fakat daha sonra bu kararından vazgeçti. Hâtıb’ı yanına çağırtıp 

ona “Eğer bu adamları çalıştırıp, ellerine geçen haramı bile yiyecek kadar aç 

bıraktığınızı öğrenmeseydim ellerini kestirecektim, fakat şimdi bundan vargeçtim, 

sana öyle bir ödeme yaptıracağım ki canına işleyecek” dedi ve deve sahibine 

devesinin bedelini sordu. Adam: “Dörtbin dirheme satmazdım” deyince halife 

Hâtıb’a sekizbin dirhem ödemesini emretti.582 Hz. Ömer kendi devrinde bir kıtlık 

yılında da hırsızlıktan dolayı el kesme cezasını uygulamamıştır.583 

 Görüldüğü gibi Hz.Ömer, bütün zamanları içine alan umum ifade eden 

Kur’an nassını tahsis edecek veyahutta zahirini terk edecek şekilde ictihadda 

bulunmuş ve hırsızlık suçunun cezasını infaz etmemiştir. Aksine çalınan ve telef 

edilen malın hem de iki misliyle tazminini, hırsızlığı yapana değil de ona sebep olan 

kişiye yüklemiştir. Buna da o, nasların ruhunu ve genel amaçlarını dikkate alarak 

karar vermiştir. 
 Diğer taraftan Sahabilerin, Hz.Peygamber zamanında meydana gelmemiş bir 

işi “hayırlı” diyerek yapmaları veya yeni olaylarla ilgili olarak hakkında nass 

bulunan hükümlere benzer hükümler vererek kıyası uygulamaları da onların teşride 

takip ettikleri yollardan biridir.584 

 Herkesçe bilinen Kur’an’ın cem’i ve Hz.Osman zamanında başlanan Cuma 

namazı için fazladan bir ezan daha okunması uygulaması hep bu hayırlı görülen 

işlerdendir. Kıyasen yaptıkları ictihatlar da bilinen hususlardır. Tezimizin sınırlarını 

zorlayacağı için bu konunun ayrıntılarına girmeyeceğiz. 

 Neticede sahabe sadece mansus illetleri tespitle yetinmeyip, naslar üzerinde 

incelemelerde bulunarak ictihat yoluyla da illetleri belirleme (müstanbete illet) çabası 

içinde olmuştur. Ancak onlar hükümler üzerinde ta’lilde bulunurken ‘zahir 

vasıflar’ın peşine takılıp kalmamışlardır. Aksine onların metodu maslahatlara ve 

hikmetlere dayalı ta’lil anlayışı idi. Dolayısıyla sahebenin ictihatlarındaki bu 

yaklaşımları, nasların müstanbete illetlerle ta’lilini ya da hikmetle ta’lilini 

reddedenlerin bu görüşlerinin dayanaksız olduğunu bizlere göstermektedir. 

Sahabenin nasları maslahat ve hikmetlerle ta’lil etmiş olmalarının tabii bir neticesi 

olarak da, hükümlerin dayandığı bu maslahatların değişmesi halinde hükümler de 

değiştirilmiştir. Sahabe bu prensibi kabul etmeyenler gibi, naslar ile hedeflenen 

amaçların gerçekleşmediğini gördükleri veya nasların tatbikinden dolayı insanların 

                                                 
581 İbn Kayyım, Turuk, s.  
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sıkıntıya maruz kaldıklarına şahit oldukları halde pasif  kalmayı (tavakkuf) tercih 

etmemişlerdir. Tabiî ki sahabenin ictihatlarında görülen bu incelik ve maharetin sırrı, 

onların şeriate bir bütün olarak bakabilmelerinde, genel ve kapsamlı prensiplerini 

özümsemiş olup onları canlı tutmalarında gizlidir.585 

Yani onların kimi durumlarda “ruha itibar” etmelerinde asla, dinin yıkımını 

netice verecek olan bir keyfilik söz konusu değildir. Burada dikkate alınan temel 

husus mana ve maksada göre yorum yapılıp hüküm çıkarılırken, ya lafzın 

delaletlerinden birinin tercih edilmesi yahut da Şari’in lafzı devamlı bağlayıcı 

kılmadığına dair bir delil bulunmasıdır.586 

 

4. Tâbiîn ve Sonrası Amaçsal Yorumlama 
 

 Bu asırda fakihler arasında, Hicaz ve Irak Okulu adı verilen iki farklı grup 

ortaya çıkmıştır. Bu gruplardan her biri diğerinden, re’yi hüküm koymada daha az 

veya çok kullanmasına göre ayrılmıştır. Başka bir ifadeyle, aralarındaki farklılaşma 

daha çok hükümlerin teşriine temel teşkil eden illetlerin araştırılmasında kendisini 

göstermiştir. 
Irak Okulu’nun başında İbrahim Nehâî ve onun hocaları bulunuyordu. Onlar, 

şer’î hükümlerin belli bir takım hikmetler ve amaçlar için gönderildiğini ve bunların, 

manası akılla anlaşılabilir (ma’kûlu’l-ma’nâ) bazı sebepler ve illetler üzerine de 

kurulu olduğu düşüncesini taşıyorlardı. Onlara göre şer’î hükümler arasında, 

ibadetler dışında, kendisiyle ibadet edilme gayesi güdülen hiçbir hüküm 

bulunmuyordu. Bu okul mensupları kaynak olarak Kur’an’ı ve kendi bölgelerine 

gelip yerleşen sahabilerin aktardıkları hadis ve eserleri yeterli görüyordu. 587 

Irak Okulu, bu bölgeye yerleşen sahabilerin anlayışına ve bir dereceye kadar 

da yörenin örfüne dayanıyordu. Bu akımın fikir ve anlayışları fıkıh açısından daha 

dikkatli ve çıkarımları daha güçlüydü. Çünkü Medinelilerinkine nazaran bunların 

doğup geliştiği ortam daha geniş bir hürriyete sahipti ve Iraklıların gelişmiş ve 

karmaşık hayat biçiminin doğurduğu sorunlara tatmin edici cevaplar bulmak 

zorundaydılar. Bu okul, mevcut nassların yorumlanarak onlardan hükümler 

çıkarılması esasına dayanıyordu. Pezdevi (v/h.482) bu metodun takipçileri hakkında 

şu tespitleri yapıyor: “Bu ismi almalarının nedeni, haram-helal bilgilerinin sağlam 

olması, hüküm çıkarmak için nasların manalarını irdelemeleri, dikkatli bir bakış 
açısına sahip olmaları ve nasları tanımak için çok çaba harcamalarıdır.” Aslında bu 

metodun takip edilmesi hayat şartlarının ve yargı işlerinin kaçınılmaz bir neticesidir. 

Teorik hukuk nasları inceler, onun hayatta karşılaşılan olaylarla pek ilgisi yoktur. 

Fakat Irak gibi bir yerde yargıçlık yapan insanın, Hicaz kaynaklarıyla yetinmesi 
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imkansızdır. Sahabe ve tabiîn ictihadları incelendiğinde bu dönemlerde re’yin özel 

bir anlam ile sınırlandırılmadığını, belirli bir istılahı olmadığını görürüz. Re’y bazen 

kıyas, bazen istihsan veya şahsi kanaat anlamına geliyordu. Anlaşıldığı kadarıyla, bu 

terim gelişerek daha sonra ‘kıyas’ manasını kazandı, bir adım ilerisinde de ‘istihsan’ 

olarak isimlendirildi.588  

Hatta Iraklılara göre re’y ile ictihadın daha çok kıyas metoduna dayandığını 

söyleyebiliriz. Hicazlılara göre ise re’y, maslahat metoduna dayanmaktaydı. Buna 

göre Irakta, kıyas yoluyla mevcut olmayan meseleler (farazî) hakkında bile fetvalar 

verildiğinden, fıkhın fer’i konuları artmıştı. Ancak fıkhın bu türü Medine’de 

bulunmuyordu. Çünkü Medinelilerin ictihatlarına esas teşkil eden maslahat, henüz 

meydana gelmemiş konularda düşünülemezdi. Bu nedenle Medine’de farazî fıkıh 

gelişmemişti.589 

Hicaz Okulu’nun başında ise Said b. Müseyyeb ve ‘yedi fakih’ olarak şöhret 

bulmuş isimler vardı. Onlar yaşadıkları bu diyarı; vahyin indiği, hadis kaynağının 

zengin olduğu, sahabilerin yoğun olarak yaşadıkları, uzun yıllar şer’î hükümlerin 

uygulandığı, halifelerin çoğunun ikamet ettiği, içinde bir çok hükümlerin verildiği ve 

insanların bu kişilere ait fetva ve uygulamaları ezberledikleri bir şehir ve bu noktada 

kendilerini şanslı olarak görüyorlardı. Gerçekten de onların yaşadıkları yerin 

medeniyetten uzak bir çöl şehri olduğunu düşünürsek, söz konusu edilen hükümlerin 

–yeni olaylar meydana gelmedikçe- bu şehir ahalisinin ihtiyaçları için yeterli 

olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten yeni olaylar da azdı ve bunların da hükmü 

kıyas ve başka yöntemlerle belirlenebiliyordu.590 

Hicaz Okulu’nun mezhebi taklidî yani geneleksel bir yapı arzediyordu. 

Çünkü onlar Medine sünnetine ve buradaki sahebe anlayışına uyuyorlardı. Bu 

hadisçilerin amacı sahabe sözlerine dayanan kadim medreselere karşı çıkma yanında, 

gerçekte yalnız nebevi hadislere bağlanmak ve diğer yaygın adetleri reddetmekti. Bu, 

yalnız Medine’de olmadı, aynı zamanda birçok merkezlerde de ortaya çıktı. Bunların 

en çok dikkat ettikleri şey fıkhi konulardı. Böylece okul, fıkhî prensipleri hadislerle 

değiştirmeyi başardılar. Hadisçiler hadis rivayetine önem veriyorlar fakat bunların 

yorumlanmasına ve istinbata gereken dikkati göstermiyorlardı. İlk anda fıkhi metodu 

benimsemedikleri söylenebilirse de sonraları onlar da re’yi kabule meçbur oldular. 

Çünkü yaşamak istiyorlarsa başka çıkar yolları yoktu. Özellikle hadiste yeni 

malzemenin olmaması ve mevcut rivayetlerin yetersiz kalması bunu zorunlu 

kılmıştı.591 

Aslında re’y okullarından sonra oluşan hadis okullarının, re’y okulları 

üzerinde; verdikleri hükümlere dayanak oluşturmak ve görüşlerini temellendirmek 

için hadis çalışmalarına ağırlık vermeleri yönünde bir etkisi de olmuştur. Mesela 
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İmam Muhammed’in hadis bilgisini artırmak için Medine’ye gittiğini, bunun sonucu 

olarak Kitâbu’l-Âsâr adlı kitabını kaleme aldığını ve bu esere bağlı olarak hocasının 

ve Iraklıların görüşlerini terk etmeye başladığını görüyoruz. Bundan sonra artık 

reyciler mezhep imamlarının görüş ve fetvalarını hadislere dayandırmaya 

yönelmişlerdir. Böylece  re’y okulu gelişmiş ve hadisçilerin hadis ve isnadla ilgili 

yoğun çalışmaları karşısında metodunu değiştirmiştir.592  

 Ancak her şeye rağmen tabiîn’in ilk neslinde ortaya çıkan bu okullar 

arasındaki farkların genel ilkeler düzeyine çıkmadığını, daha çok coğrafya ve üstad 

farkından ve geleneksel bir takım sebeblerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu 

nedenledir ki bu okullar daha yoğun oldukları Hicaz ve Irak bölgesinin isimleriyle 

anılmışlardır. Son tabiûn ve sonrası (etbâ) müctehitlerinin arasındaki ihtilafların 

kaynağı ise, ictihad prensip ve kaynaklarındaki farklılıklardır. Dolayısıyla diğerinden 

ayırmak için bu gruptaki müctehitleri ‘reyciler’ ve ‘eserciler’ olarak isimlendirmek 

daha doğru olacaktır.593 

 Netice itibariyle Sahabenin Hz.Peygamberin rahle-i tedrisinden geçmesi gibi 

aynı süreci Tabiîn’in de Sahabilerle yaşadığını söyleyebiliriz. Sahabenin nasları 

anlama, yorumlama ve tatbik yöntemlerine şahit olan Tabiîn’in ictihat şekilleri de 

doğal olarak onlardan izler taşımaktadır. 

 Mesela tıpkı Sahabe gibi, mutlak veya âmm nasların hükümlerinin doğrudan 

uygulanması halinde maslahata aykırı sonuçların çıktığını gördüklerinde; nasların 

kayıtlanmasını veya tahsisini veyahutta zahirinin terkini netice verse de, maslahata 

uygun hareket tarzını tercih etmişlerdir.594  

 Daha önce deyindiğimiz üzere, İbn Ömer’in naklettiği, kadınların gece 

mescitlere çıkabilmelerine izin verilmesi yönündeki Hz.Peygamberin direktifine,  

oğlu Vâkıd’ın fitneye sebep olur gerekçesiyle şiddetle karşı çıkması595 bunun bariz 

bir örneğidir. 

 Tabiî ki tabiînden olan Vâkıd nassa değil, bu nassın doğrudan uygulanması 

halinde doğacak mefsedete itiraz etmiştir. Çünkü zaman artık Hz.Peygamberin 

yaşadığı zaman değildir. Gönüllerde iman konusunda zafiyetler ve İslam ahlakı ile 

ilgili olarak toplumda belli oranda bir erezyon söz konusudur. Dolayısıyla, her ne 

kadar nass takyid, tahsis ya da zahiren terk ediliyor gibi görünse de Vâkıd, babasını 

da şaşırtıp karşısına alarak, şer’in en genel amacı olan toplumun maslahatına uygun 

hareket etme düşüncesini savunmuştur. 

 İslam hukukuna göre bir kadın kocası vefat ettiği zaman, dört ay on gün 

beklemek (iddet) yani bir nevi yas tutmak zorundadır. Bu süre zarfında güzel koku ve 

sürme de kullanmaması gerekir. 
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Hatta Hz. Peygamber, damadı vefat edip iddet bekleyen ancak gözlerinden 

rahatsız olan kızının sürme kullanabilmesi için kendisinden izin isteyen bir kadının bu 

isteğini bütün ısrarlarına rağmen üç defa geri çevirmiştir.596 

Bu hadisin lafzı, her hangi bir zarar dahi söz konusu olsa ölüm iddeti anında 

sürme ve güzel koku sürmenin mübah olmadığını göstermektedir. 

Ancak tâbiûndan Sâlim b. Abdillah ile Süleymân b. Yesâr,  kocası ölen bir ka-

dının gözünün ağrımasından korktuğu taktirde, kokusu dahi olsa tedavi için gözüne 

ilâç sürebileceğini veya sürme çekebileceğini söylemişlerdir.597 

Bu iki büyük tabiin, Hz. Peygambere ait genel yasaklama içeren bu nassı, 

zorluğun giderilmesi gerektiği yönündeki şer’î delillere dayanarak tahsis etmişlerdir. 

Çünkü şer’in amacı; insanlara güçlük çıkarmak değil onlara kolaylık göstermek ve 

sıkıntılarını gidermektir. Hz. Peygamberin yukarıda anlatılan olaydaki tavrını ise 

büyük ihtimalle, O’nun kadınla ilgili zaruri bir durumun bulunmadığı yönündeki 

kanaatine hamletmişlerdir. 

Tabiûnun bu tarz uygulamalarından biri de, satıcıya haksızlık ve kul hakkına 

tecavüz olacağı düşüncesiyle satılan mallara narh konması yönündeki talepleri geri 

çeviren Hz. Peygamberin bu hükmüne598 rağmen, fiyatlara sınırlama getirmeleridir. 

Mesela, Said b. El-Müseyyeb (v/h.94), Rabia b. Ebî Abdirrahmân (v/h.136) ve Yahya 

b. Saîdi’l-Ensârî (v/h.143) gibi tâbiûn alimleri, dönemlerindeki iktisadi, ticari ve 

ahlaki şartları dikkate alarak narh koymayı caiz görmüşlerdir. Bu ictihatla tabiki 

hadisin hükmü neshedilmiş değildir. Aksine toplumun maslahat ve ihtiyaçlarına göre 

narh uygulaması ya gündeme getirilecek veyahutta tamamıyla gündemden 

kaldırılacaktır. Şayet nesh söz konusu olmuş olsaydı bu taktirde mensuh bir hükmün 

tekrar uygulama alanına aktarılması mümkün olamazdı. Hz. Peygamberin nahr 

yolunu benimsememesindeki etken, herhalde ürün fiyatlarının ve ticari faaliyetlerin 

toplumu zarara sürükleyecek derecede olumsuz olmamasıdır. Çünkü fiyatlara 

sınırlama getirilmesi yönünde yukarıdaki rivayetlerde yer alan taleplerin gerekçesi 

olarak ürünlerdeki pahalılık ileri sürülmektedir. Sırf  ürünlerin satış fiyatlarının 

yüksek olması ise Hz. Peygamber tarafından bir nahr nedeni kabul edilmemiştir.599 

Diğer bir örnek ise Maide Sûresinin 34’üncü ayetinin yorumuyla ilgilidir. Bu 

ayette, dine savaş açanlara ve halkın can ve mal emniyetine kasteden eşkiyaya 

uygulanacak ceza belirtildikten sonra şu açıklama yapılmaktadır: “Ancak onları ele 

geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dışındadırlar. Artık Allah’ın çok bağışlayıcı, 

çok merhamet edici olduğunu bilin.” Bu ayetin zahirine göre sözü edilen hüküm 

umumidir. Yani ayet, kişi ister Müslüman ister kafir olsun, ister İslam diyarında 

isterse de düşman ülkesinde olsun, yakalanmadan önce tövbe eden herkesi 

kapsamakta ve bunların tevbelerinin kabul edileceğini ifade etmektedir. Sahabenin 
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uygulamaları da hep bu doğrultuda gerçekleşmiştir. Buna rağmen Urve b. Zübeyr 

ayette belirtilen ‘tevbe edenler’le kastedilenlerin; Allah’a ve Rasulüne karşı savaş 
açtıktan ve yeryüzünde bozgunculuk çıkardıktan sonra kaçıp kafirlerin ülkesine 

sığınanlar, ‘tevbe’den maksadın ise, yaptıklarından vazgeçip İslam topraklarına 

dönenler olduğunu belirtmektedir. İşte bu durumda olan bir kimse, kaçmadan önce 

yaptığı eşkiyalığından dolayı hesaba çekilmeyecektir. Dolayısıyla Urve’ye göre 

eşkiya, suç ve cinayetlerini, İslam ülkesinde bulunarak ve ümmetin içinde yaşayarak 

işler ve sonra da yakalanmadan tevbe edip teslim olursa onun tevbesi, kendisinden 

hiçbir cezayı ve hakkı düşürmez. Şayet böylelerinin tevbesi kabul edilecek olursa bu, 

insanların suç işlemeye yönelik cesaretlerini artıracağı için çok büyük bir zararı netice 

verecektir.600 

Bu örnek de gösteriyor ki, tabiûn alimleri; ayetin genel hükmünün 

uygulanması halinde, tevbe ettiği taktirde kendisine hadlerin uygulanmayacağını 

bilen insanları kanunları çiğneme konusunda cesaretlendirip büyük bir şer kapısının 

açılmasına neden olacağı için, İslam ümmetinin maslahatını sağlamak ve doğabilecek 

zararları savuşturabilmek amacıyla Kur’an nassını tahsis yolunu tercih etmişlerdir. Bu 

yönelişleri de aslında kendi zamanlarıyla, sahabe dönemi arasında ki, dini bağlılık ve 

yaşayış, genel ahlaki seviye, suç ve günahlara yöneliş gibi dini, ahlaki ve sosyal 

alanlarda, ayetlerin genel hükümleriyle amel etmeyi engelleyecek düzeyde bir 

farklılığın oluşmasından kaynaklanmaktadır. 

 Tabiûn’un ictihatlarında takip ettikleri diğer yöntem de; hakkında her hangi 

bir nas bulunmayan konularla ilgili maslahata uygun olarak hüküm vermektir. 

Usulcülerin terminolojisinde buna maslahat-ı mürsele adı verilmiştir.601 

 Mesela, Kadı Şurayh, evini yangında kaybeden bir çamaşırcıya, eviyle 

birlikte yanan müşteriye ait çamaşırların bedelini ödetmiştir. Hiçbir müdahalesi ve 

suçu olmadığı halde evini yangında kaybeden şahıs, bir de müşterisine ait eşyaların 

tazmin sorumluluğuyla karşı karşıya kalınca buna itiraz etmiş fakat Şurayh ona: 

“Şayet müşterinin evi yansaydı yıkama ücretini ondan almayacak mıydın?” diyerek 

onun bu itirazlarını geri çevirmiştir.602  

Bu olayda da tabiûnun, tıpkı sahabe gibi zanaatkarları, müşterilere ait zayi 

olan malları tazminle mükellef tuttuklarını, bunu da yine; hızla değişen sosyal şartlar 

ve dini-ahlaki yapıdaki erezyon nedeniyle ortaya çıkan ve yaygınlaşan suistimallerin 

önüne geçmek, son tahlilde de fayda ve zarar dengesini gözeterek adil bir hukuk 

düzeninin inşasını gerçekleştirmek amacıyla yaptıklarını görüyoruz.  
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Sözünü ettiğimiz toplumsal dejenerasyona Hz. Ali’nin, zanaatkarlara getirilen 

tazmin sorumluluğu bağlamında söylediği “İnsanlar ancak bu yolla düzelebilir” 

cümlesi çok açık bir şekilde işaret etmektedir.603 

 Tabiûndan olan halife Ömer b. Abdilazîz de, ümmetin maslahatı gerektirdiği 

ve yeniden ihtiyaç doğduğu için, Hz. Peygamber döneminde uygulandığı halde Hz. 

Ömer’in müdahalesi sonucu sahabilerin ittifakı ile Hz.Ebubekr’in hilafetinden sonra 

artık tatbikine son verilen, müellefe-i kulub sınıfına giren kişilere zekattan pay 

verilmesi işlemini yeniden başlatmıştır. 604 

 Ayrıca tabiûndan olan fakihler, işlendiği taktirde bir takım mefsedetlerin 

doğmasına sebep olacağı için mübah ve sünnet olan fiilleri terketme metodunu takip 

etmişlerdir. Bazen de şerî olarak zorunlu olmayan bir eylemi, işlenmemesi halinde 

bir takım şüphe ve zararları beraberinde getireceği için, zorunlu kabul 

edebilmişlerdir.605 

 Mesela, vefat haberlerinin insanlara duyurulması mübah bir iş olduğu halde, 

Alkame b. Kays ve Amr b. Şurahbîl; cahiliye adetlerine benzeyebilir veya insanlar 

izin verilen mübah sınırların dışına taşabilir ve bu yüzden cahiliye adetinin yeniden 

canlanmasına sebep oluruz korkusuyla, kendi ölüm haberlerinin ilan edilmesini 

yasaklamışlardır.606 

 Diğer bir olayda da Urve b. Zübeyr, Ebu Bekr İbn Abdirrahmân b. Hâris’e 

emanet olarak bir mal vermişti. Ancak bir musibet nedeniyle bu emanet malın 

tamamı veya bir kısmı zayi olunca, her ne kadar Urve bu malı tazmin etme 

zorunluluğu olmadığını kendisine bildirse de, Ebu Bekr bunu bile bile, sırf  Kureyş 
halkı kendisinin emanete hiyanet ettiğini düşünmesin diye, zayi olan bu malları 

tazmin yolunu tercih etmiştir.607 Bu örnekte de tabiinden bir kişinin, olayda herhangi 

bir kasdı ve zayi olan malları tazmin için de bir zorunluluğu olmamasına rağmen, 

kendisi hakkında emanetlerini korumuyor şeklinde bir söylenti çıkmaması ve 

dolayısıyla böylesine bir şerri uzaklaştırmak amacıyla kendi malından satış yaparak 

emanet malların bedelini ödemiştir.  
 Tabiûn’a ait bu tarz ictihat örneklerinin de sayısı oldukça çoktur. Fakat biz bu 

iki örneğin konuyla ilgili fikir vermesi açısından yeterli olacağını düşünüyoruz. 

 Netice itibariyle ta’lili reddedenlerin iddia ettiklerinin aksine, tabiûnun da 

tıpkı sahabe gibi hükümleri şer’î amaçlarına göre yorumlayıp tatbik ettikleri 

anlaşılmaktadır. Yani ölçülü ve dengeli bir şekilde maslahatlara göre hükümler verip 

nasları dondurarak sırf lafızlarına sıkı sıkıya bağlanmamışlar tam tersine nasların 

mana hazinelerinden hakikatleri çıkarmaya çalışmışlardır. Fiilleri, içerdikleri 

                                                 
603 İbn Ebî Şeybe, Musannef, IV,360; Beyhakî, Sünen, VI,122 
604 İbn Sa’d, Tabakât, V,350 
605 Şelebî, Ta’lîl, s.87 
606 İbn Sa’d, Tabakât, VI, 92,108; Ebû Nuaym el-İsfehânî, Hılyetu’l-Evliya ve Tabakâtu’l-Asfiya, 

(4.Baskı), Dâru’l-Kitabi’l-Arabî, Beyrut, 1405, II,101 
607 İbn Sa’d, Tabakât, V,208 
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maslahat ve mefsedetlere göre tartıp, insanların faydasına olanları geçerli, zararına 

olanları da yasak saymışlardır. Onların hükümleri ta’lillerinde ana omurgayı hep 

maslahat prensibi oluşturmuş, müteahhir fakih ve usulcülerin yaptığı gibi her yerde 

zahir vasıflar peşinde koşuşturmamışlardır. Bununla birlikte, kesinlikle şer’î 

hükümlerle çatışan veya dini kurallardan birine aykırı olan maslahat sanılan şeylere 

de pirim vermemişler aksine bunlarla mücadele etmişlerdir. Onların maksatları hiç 

bir zaman insanların kendilerine uyacakları kurallar koymak ve tek tek meseleleri 

(furûât) etrafında toplayabilecekleri prensipler tanzim etmek olmamıştır.608 

 

5. Fıkıh Ekollerinde Amaçsal Yorumlama 
 

Müctehid imamlar döneminde, fakihlerin her birinin delillerin bütününden 

elde ettikleri bir takım genel kuralları mevcuttu. Yeni meydana gelen veya gelmesi 

muhtemel (farazî) olayların hükmünü işte bu kuralların ve şer’in hüküm koyarken 

dikkate aldığı ruh ve mananın ışığında çözüme kavuşturuyorlardı. Müçtehid imamlar, 

usulcülerin ‘hikmet’ diye isimlendirdikleri amaçsal unsurlarla naslara ait hükümleri 

ta’lîl etmekten de geri durmuyorlardı. 609 

Müctehid imamlar hükümleri maslahatlarla talil edip, onların manalarını 

kavramışlardır. Naslarla belirlenmiş hükümler için, zararın uzaklaştırılması ya da 

faydanın temin edilmesi amacını gerçekleştirecek uygun illetler tespit etmişlerdir. 

Onların bu metodlarını eserlerinde ve mezhepteki uygulamalarında rahatlıkla görmek 

mümkündür.610 

Mesela, Ebû Hanîfe kadın ve erkek esirlerin ehl-i harbe satılmasını, düşmanın 

güçlenmesine yarayacağı ve dolayısıyla da Müslümanların zararına olduğu için, 

uygun görmemiştir. Yine o, aynı gayeyle yani düşmanların faydalanıp güçlenmesini 

engellemek için, şayet taşımaları mümkün değilse Müslümanların ganimet olarak ele 

geçirdikleri hayvanları kesip etlerini yakarak, eşyaları da yine yakmak suretiyle imha 

etmelerine cevaz vermiştir.611 

Yine Ebû Yûsuf’un naklettiğine göre Ebû Hanîfe müslümanların haraç 

vermesini yadırgamamıştır. Çünkü haraç vergisinde cizyede olduğu gibi herhangi bir 

küçük düşürme ve zillet söz konusu değildir. Böyle bir mefsedeti netice vermediği 

için Müslümanların haraç vermesinde bir sakınca yoktur.612 

 İmam Malik ise, Kabe’yi Hz.İbrahim’in inşa ettiği temeller üzerine yeniden 

yapmak için kendisinden fetva isteyen emire, “Allah’ın evinin insanların elinde 

                                                 
608 Şelebî, Ta’lîl, s.91-93 
609 Şelebî, Ta’lîl, s.145 
610 Dehlevî, Hüccetullah, I, 31 
611 Ebû Yûsuf, Siyer, s.61,83; Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî, el-Ümm, (2.Baskı), Dâru’l-Ma’rife, 

Beyrut, 1393, VII, 355 
612 Ebû Yûsuf, Siyer, s.91: Şâfiî, Ümm,VII,357 
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oyuncak olmaması için bundan vazgeç” 613diyerek, niyet edilen bu işten doğabilecek 

mefsedeti dikkate alarak ictihatta bulunmuştur. 

 İmam Malik aynı şekilde, Hz. Peygamberin düşman topraklarında Kur’an ile 

seyahat edilmesini yasaklayan hadisini de ‘Kur’an’ın düşman eline geçme endişesi’ 

ile yorumlayıp,614 hadisin hükmünü yine  mefsedetin uzaklaştırılmasından ibaret olan 

İslam’ın genel amaçlarından birine dayandırmıştır. 
 Zalim hükümdarla birlikte cihada çıkılabileceği yönündeki fetvasını da yine 

İmam Malik, cihadın terk edilmesi halinde Müslümanların daha büyük bir zararla 

karşı karşıya kalacak olmalarına dayandırmıştır.615 

 Ebû Yûsuf ile Ebû Hanîfe arasında, savaşa süvari olarak katılanlara 

ganimetten fazladan pay verilip verilemeyeceğine dair yapılan tartışma da konumuz 

için güzel bir örnek teşkil etmektedir. Atlı mücahitlere ganimetten iki hisse verilmesi 

görüşünü Ebû Hanîfe, ‘bir hayvanı Müslüman bir askere üstün tutamam’ diyerek 

karşı çıkmıştır. Ebû Yûsuf ise bunun bir üstünlük meselesi olmadığını konunun 

sadece cihad için hazırlık ve techizatı daha fazla olanın, insanları cihada süvari 

olarak katılmaya teşvik amacıyla ganimetten hissesini artırmaktan ibarettir. Zaten 

fazladan verilen hisse de netice de atın binicisine ait olacaktır.616  Görüldüğü gibi 

burada Ebû Yûsuf verdiği hükmü, Müslümanların güçlenmesini sağlayacak araç ve 

techizatların artırılması için cihada çıkacak insanları teşvik maslahatına 

dayandırmıştır. 
 Müçtehid imamlardan  Şâfiî ise,  Hz.Peygamberin "Sizden biriniz din 

kardeşinin dünürlüğü üzerine dünürlük göndermesin” emrini mutlak ve genel bir 

ifade kabul ederek bu yasağı, ilk önce dünürlüğe gelen kişiye kendisiyle 

nikahlanması konusunda izin veren kadına hasretmiştir. Yani eğer kadın kendisine 

evlenme teklifi yapan kişinin bu teklifini kabul etmişse artık o kadına başka birinin 

evlenme teklifinde bulunması caiz değildir. Yok eğer kadın henüz evlenme teklifini 

kabul etmemişse, başkalarının da teklifte bulunması caizdir. Dolayısıyla başkasının 

evlenme teklifini kabul eden kadına dünür gidildiğinde bu hem ilk teklif sahibi için 

açık bir zarar hem de ikinci teklifi yapanın bundan vazgeçme ihtimali olduğundan 

kadın için de zarardır.617 Böylece  Şafiî, hadisin mutlak ve genel yasaklama bildiren 

ifadelerini, söz konusu mefsedeti göz önünde bulundurarak bu sakıncaların olduğu, 

kadının evlenme teklifini kabul ettiği hallerle takyid ve tahsis etmiştir.  
 Ebû Hanife, Hz. Peygamberin Haşimoğullarına yasakladığı sadakadan onların 

pay almalarında bir sakınca görmemiştir. Çünkü ona göre bu yasaklama, 

Haşimoğullarının zevi’l-kurbâ payından beşte bir hisse almalarından 
                                                 
613 Şâtıbî, Muvafakât, IV,197-198 
614 Mâlik, Muvatta, II,446 (Gerçi bir çok hadis kitabında ilgili gerekçe hadis metninin bir parçası 

olarak zikredilmektedir. Zerkânî, Şerh, III, 14) 
615 Şatıbî, Muvafakât, II,15 
616 Ebû Yûsuf, Harâc, s.11; Muhammed b. el-Hasen eş-Şeybânî, Siyer, (Tah.Mecid Hudûrî),            

ed-Dâru’l-Muttehide li’n-Neşr, Beyrut, 1975, s.247-248 
617 Şâfiî, Risâle, s.308 



 139 

kaynaklanmıştır. Dolayısıyla Hz. Peygamberin vefatından sonra hazineden bu 

hisseleri kesilince sadaka almak da kendilerine helal olmuştur.618  

 Haram bölge olan Kabe’de otların koparılması ve hayvanların otlatılması Hz. 

Peygamber tarafından yasaklanmışken, İbn Ebî Leylâ (v/h.148)  hem otların 

biçilmesini hem de hayvanların otlatılmasını mübah saymıştır. Atâ ve Hanefi 

alimlerinden Ebû Yûsuf  ise otların biçilmesini değilse bile hayvanların otlatılmasını 

caiz görmüştür.619 Aleyhte nass bulunmasına rağmen müctehid imamların bu 

yöndeki ictihadlarının da temelinde yine maslahat düşüncesi yer almaktadır. 

Özellikle haram bölgede bulunan hacıların bu yasaklama nedeniyle herhangi bir 

zararla karşı karşıya kalmaları engellenmek istenmiştir. Bu yaklaşım tarzı da yine 

şer’in en genel amacı olan maslahat ilkesine göre nasların yorumlanması anlamına 

gelmektedir. 

 Netice itibariyle fıkıh ekollerinin temsilcilerinin nassları yorumlayıp 

uygularken içerdikleri amaçları (hikmet) da dikkate aldıkları anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla müctehid imamların hikmetlerle ta’lilde bulunmadıkları yönünde, 

tamamen teorik alandaki tartışmalarda dile getirilen iddalar geçersiz ve mesnedsizdir. 

Aslında ortaya çıkan sonuç onların hem zahir vasıflarla hem de nasların hedeflediği 

amaçlarla (hikmetlerle) talilde bulundukları yani her iki yöntemi de kullandıkları 

yönündedir. Gerçekte nasların amaçlarıyla taliline karşı çıkanlar müçtehid imamların 

kendileri değil yandaşlarıdır. Çünkü onlar yaptıkları yeni ictihatların neticesinde, 

mezheplerinin furuat hükümleriyle çelişkiye düşme korkusundan dolayı hikmetlerle 

talil yöntemine karşı çıkmışlardır. İmamların takipçileri bu taklid ve taassuba dayanan 

fikirleriyle mezheplerinin kıyaslarını, açık ve kapsamlı illetlerle belli kurallar 

etrafında toplamaya çalışmışlardır.620 

 

B. İslam  Hukukunda ve Çağdaş Hukukta Yorum Teknikleri  
 

 Hayat olaylarına uygulanacak olan hukuk normlarının kanunlardan yalın ve 

kolay bir şekilde çıkarılması mümkün değildir. En yetkin bir dil dahi, tek tek 

durumlarda, ilgili hukuk normlarının geçerli olup olmadığı yolunda bir kuşkunun 

ortaya çıkmasını engelleyemez. Üstelik, bu normları kaleme almış olan kanun 

koyucu da, düşündüklerini açıkça ifade etme bakımından tam bir yeterliğe sahip 

bulunmayabilir.621 

 Gerçi Kur’an her ne kadar ilahi ve mucizevi bir kelam da olsa, neticede 

insanların kendi aralarında anlaşmak için kullandıkları bir dilin kalıpları ve kuralları 

içinde yani Arapça olarak indirilmiştir. Dolayısıyla insanların kullandıkları her hangi 

                                                 
618 Ebû Ca’fer et-Tahâvî, Şerhu Meâni’l-Âsâr, (Tah.M.Zehrâ en-Neccâr), Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 

Beyrut,1399, II,10 
619 Yûsuf b. Mûsâ Ebu’l-Mehâsin, Mu’tasaru’l-Muhtasar, Âlemu’l-Kutub, Beyrut, (t.y.), I, 198-199 
620 Şelebî, Ta’lîl, s.148-149 (Bkz. Aynı vurgu için dipnot 297-299) 
621 Vecdi Aral, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, Filiz Kitabevi, İst., 2001, s.183 
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bir dilin bütün sınırlılıklarını da içermektedir. Tabiî ki Kur’an’daki gerek kelimelerin 

ve gerekse cümlelerin anlamlarına işaretleri bakımından görünüşte bir takım 

kapalılık ve belirsizlikler taşıması diğer bir deyişle hüküm içi veya dışı boşlukların 

varlığı, Yaratıcının ilmi ve iradesinin dışında gerçekleşmiş, hikmetsiz bir olay olarak 

görülemez. Bu tarz bir algılamanın bizi, temelleri itikad alanına kadar varan bir 

yanlışlığa götürmesi kaçınılmazdır. Bu açıdan bakıldığında, her ne kadar Kur’an 

metinlerinin varlığı ve sağlamlığı konusunda bir şüphe yoksa da, kelime ve 

cümlelerin delaletleri yani ifade ettikleri anlamları bakımından yer yer farklı 

algılamalar ortaya çıkabilmiştir. Bu da Kur’an metinlerinin de yoruma ihtiyaç 

duyduğunun bir göstergesidir. Hadis metinlerinde ise hem sübut/varlık hem de 

manaya delaletleri bakımından bu olgu söz konusudur. 

 Yorumla ulaşılmak istenen amaç ise, hukuk normlarının anlam ve 

kapsamlarının belirlenmesidir. Bir kanunu, bir normu yorumlamak onu makul bir 

anlama kavuşturmak, makul anlamını ortaya çıkarmaktır. Çünkü yürürlüğe konulan 

kanunlar sosyal hayat ile ilgili bir düşünceyi, bir modeli dillendirmekte, pratik bir 

amaç gütmekte ve bir takım değerleri öngörmektedir. İşte yorumcu gerçekleştirdiği 

anlama faaliyeti ile kanunların bu anlam ve amacını bulma konumundadır. Aslında 

bir kanunun, normun yürürlüğünün temeli ve onu hukuk yapan şey de onun bu anlam 

ve amacıdır.622 

 İslami dini metinlerin yorumlanması ile ilgili çabaların da onun öngördüğü 

bir takım değerleri ve sosyal hayat projesini içeren nasların anlam ve amacını 

bulmaya yönelik olduğu aşikardır.  

Gerek İslam hukukunda ve gerekse çağdaş hukuk sistemlerinde temel 

kaynaklar hukuki metinlerdir. Yani İslam Hukukunda Kur’an ve hadis metinlerinden 

oluşan naslardır. 

 Bütün hukuk sistemlerinde, kanun koyucu tarafından düzenlenmeyen, hukuki 

normların kapsamı içine girmeyen yeni olaylarla ilgili hükümlerin tespiti için ictihat 

yolu açık bırakılmıştır. Çünkü hukuki metinlerin bütün zamanları kuşatarak, 

sonradan meydana gelecek olayları da öngörüp onlar için hüküm koyması 

düşünülemeyeceğinden kanun boşluklarının olması kaçınılmazdır.  

 İslam hukukçularının çoğunluğu –daha önce de ifade ettiğimiz gibi- nasların 

sınırlı, olayların ise sınırsız olduğunu dolayısıyla kanun boşluklarının varlığını kabul 

etmektedir.623  

 Nasların hükmünü açıklamadığı olayların bulunduğu fikrine şiddetle karşı 
çıkan Zahiriler’in624 yanı sıra İbn Kayyim de, nasların sınırsız sayıda olaylar 

karşısında mahdud olduğu fikrini benimsememekte, bu görüşte olanları eleştirmekte 

ve nasların külli kaide ve hükümlerle bütün olayları kapsamına aldığını iddia ederek 

                                                 
622 Aral, Hukuk Bilimi, s.184 
623 Bkz. tezimizin ‘illet tekniği’ bölümü 
624 İbn Hazm, el-İhkâm fî Usûli’l-Ahkâm, Dâru’l-Hadîs, Kahire, 1404, VII,421 
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nasların her bir olay için ‘kâfî ve vâfî’ olduğunu belirtmektedir. Gerçi o, naslara 

uygun olan kıyasları da geçerli kabul ederek bir bakıma nasların kapsama alanını 

oldukça geniş tutmuş olmaktadır. 625 Şevkânî ise, naslar üzerinde bütün dikkatini 

toplayan kimselerin aradıkları her şeyin delillerine ulaşabileceklerini ileri 

sürmektedir.626 Ancak büyük çoğunluk bu fikirleri benimsememektedir. 

 Haliyle -özellikle İslam hukukunda Şari’in bilerek düzenlemediği ve çözümünü 

ictihada bıraktığı gerek- hüküm içi boşlukları ve gerekse kanun boşluklarını 

dolduruken kanun metinlerininin/nasların yorumlanması büyük önem arzetmektedir. 

Kanun koyucunun sevkettiği kanun ile neyi kastettiğini anlamak için ise aşağıda 

bahsedeceğimiz bir çok yorum teknikleri geliştirilmiştir.  
Diğer taraftan yapılması kaçınılmaz olan yorum işleminde uyulması gereken 

bir takım mantık kuralları da ortaya atılmıştır. Bu kuralların en çok uygulananları; 

kıyas, evleviyet ve aksi ile kanıt olmak üzere üç tanedir.627  

İslam hukukunda da yorumlarda kullanılan mantık kurallarının başında kıyas 

gelmektedir. Yine çağdaş hukukun kullandığı kurallardan biri olan ‘aksi ile kanıt’ 

İslam hukukunda ‘mefhumu muhalefe’ye, ‘evleviyet’ ise ‘mefhumu muvafaka’ya 

denk gelmektedir.  

 

 a. Literal (Lafzî) Yorum 
 

 Bu yönteme gramatikal yorum da denmektedir. Doğal olarak kanun 

koyucunun söylediğini anlayabilmek için öncelikle onun ne dediğine yani kanunun 

sözüne bakmamız gerekecektir.628 Böylece maddenin sözlerinden, maddenin ne 

anlama geldiği belirlenmeye çalışılır.629 Bu ise, kanunun her yorumunda lafzi yorum 

yöntemi her zaman kaçınılmaz olarak kullanılacak demektir. Bu yapılırken bir kanun 

maddesinin anlamı, bu maddenin kelimelerine, bu kelimelerin cümle içindeki yerine, 

anlatım biçimine, maddenin söz dizilimine, noktalama işaretlerine bakılarak tespit 

edilir. Kısacası bu yorum yönteminde dilbilgisi kuralları ve kelimelerin sözlük 

anlamı önemli bir yer tutar.630 Tabiî ki bu yorumlama eyleminde, ‘benzetme’ (kıyas), 

‘aksi ile kanıt’, ‘yeğlik yolu’ (evleviyet) gibi çeşitli mantık kurallarından da 

faydalanma yoluna gidilir. Hatta bu işlemde sadece maddenin sözleri değil, 

maddenin içinde bulunduğu yasa ve hukuk dalı da dikkate alınır.631 Başka bir deyişle 

yorumlanması istenen maddenin mana bakımından bağlı bulunduğu diğer hükümler 

                                                 
625 İbn Kayyim, İ’lâm, I, 333,337 
626 Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhul, s.433 
627 Kemal Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş (Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu 

Sorunu), US-A Yay., Ankara, 1998, s.173-182 
628 Gözler, Hukuk, s.166 
629 A.Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, (16.Baskı), Turhan Kitabevi 

Yay., Ankara,2002, s.75 
630 Gözler, Hukuk, s.166; Gözübüyük, Hukuka Giriş, s.75 
631 Gözübüyük, Hukuka Giriş, s.75 
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de dikkate alınır ve bütün bunlardan mantıksal sonuçlar çıkarılmaya çalışılır. Bu 

nedenle lafzî (deyimsel) yoruma mantıksal yorum da denilir.632 

 Gerçekte genel olarak yorum, bir metnin bir sözün anlamının belirlenmesi 

işlemidir. Bu açıdan bakıldığında aslında metinden ve sözden bağımsız bir yorum 

düşünülemez. Yani her yorum eyleminin konusu bir metin ve sözdür. Dolayısıyla 

lafzi yorum yönteminin en bariz özelliği kanunun sözlerinden hareketle yorum 

yapması değil, kanunun sözleri ile bağlı kalması ve onun dışına çıkmamasıdır.633  

 Bu nedenle lafzi yorum metodunda temel mantık, kanun metninin kanun 

koyucunun iradesini tam olarak yansıttığı ve kanun koyucunun niyetini ifade etmek 

için tamemen uygun ifadeler kullandığı varsayımıdır. Lafzi yorum yönteminin en çok 

eleştirilen yönü de budur. Uzmanlar genellikle, hakimin kanunun sözünün yanında, 

özüne ve amacına da önem vermesinin faydalı olacağı görüşündedirler.634  

  Donmuş birer kalıp olan kelimelerin çoğu kez, ne sürekli değişen hayat 

şartlarına ne de değişken hayat değerlerine uyması mümkündür. Bu nedenle, 

kavramların üstünde ve arkasındaki kanuni düzenlemenin anlamını ve amacını 

araştırıp kavramak, tek tek hukuk kavramlarının kölesi haline gelmemek gerekir.635 

Aslında diğer yorum yöntemlerinin de haliyle hareket noktası kanunun 

sözcükleridir. Ancak bir takım (amaç ve sistem gibi) yaklaşımlarla bu sözlerin sözlük 

anlamlarından yola çıkılarak varılabilecek ‘ilk’ anlamdan başka bir anlama 

ulaşılmaktadır.636  

Bu noktada tefsir ile tevil arasındaki farkı yeniden hatırlamamız yerinde 

olacaktır. Buna göre ‘tefsir’; gramatik unsurlara daha fazla yer verdiği ve öncelediği 

için637 lafzi yorumlamaya, ‘te’vîl’ ise; her ne kadar dil unsurlarını dikkatten uzak 

tutmasa da, sözlük anlamlarının işaret ettiği ‘ilk’ anlamdan yine sözcükler ışığında 

başka bir anlama yönelmek suretiyle diğer yorum yöntemlerine yaklaşmaktadır. 

İslam Hukuk Usulü eserlerine baktığımızda da, lafzi yoruma ve (bir ölçüde) 

mantıki yoruma büyük oranda ağırlık verildiği görülmektedir. Ancak İslam 

hukukçularının lafzi yoruma fazlaca eğilmiş olmalarını yanlış bir tutum olarak 

değerlendirmek mümkün değildir. Çünkü, İslam hukuku doktirininde naslara  

yaklaşım tarzıyla, modern hukukta kanun metinlerine yaklaşım tarzı arasında vahyin 

ve İslamiyetin uluhiyet anlayışının tabiatından kaynaklanan çok açık bir fark söz 

                                                 
632 Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı (Hukukun Temel İlkeleri), (5.Baskı), Turhan Kitabevi, Ankara, 

1986, s.194 
633 Gözler, Hukuk, s.166 
634 Gözler, Hukuk, s.167 
635 Aral, Hukuk Bilimi, s.185 
636 Gözler, Hukuk, s.167 
637 Berki, Hukuk Mantığı, s. 73 (Mesela, Berki’ye göre; has, amm, mutlak, mukayyed, müşterek 

lafızlar, emir, nehiy konuları, hakikat, mecaz, delalet türleri, zahir, nas, müfesser, hafi ve mücmel 
lafızlar, mefhumu isim ve benzerleri, beyan ve çeşitleri, bazı kelime ve edatlarla ilgili açıklamalar 
hep (lafzî) tefsire ait esas ve kurallardır. Ona göre her ne kadar konular arasında ruh ve mantıkla 
alakalı olanlar varsa da bunlar daha çok lafızlarla ve lafız hükmünde olan bazı durumlarla 
bağlantılıdır.)  
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konusudur. Buna göre, İslam hukukunda, nasların değiştirilemezliği ve bütün 

unsurların Şari tarafından özellikle seçilerek düzenlemiş olduğu bir ön kabul olarak 

benimsenmiştir. 
  Gerçi bu noktada Kur’an nasları ile sünnet naslarının aynı kategoride 

değerlendirilmesi pek de mümkün gözükmemektedir. Çünkü, Hz. Peygamberin 

bizzat izni nedeniyle638 mana ile rivayet edilen hadislerin sayısı hiç de az değildir. Bu 

açıdan bakıldığında, lafzi yorumda gösterilecek titizlik bakımında Kur’an lafızları ile 

sünnet lafızlarının aynı kategoride olduğunu söylemek mümkün görülmemektedir. 

Zira neticede sünnetin lafızları beşer lafzıdır. Ravi, doğru anlamış olsa dahi bir kanun 

koyucu gibi metin sevketmemekte, anladığını kendi tercih ettiği kelimelerle 

dillendirmektedir.639   

 Şelebî de hadislerin manen rivayet özelliğine dikkat çekmekte ve şunları 

söylemektedir: “ Neticede raviler Rasulullahın hadislerini mana ile rivayet 

etmişlerdir. Bu nedenle mana sahih olduğu müddetçe, illet ile malul arasında takdim 

ve tehir yapmak caizdir. Rasulullahın gerçekten söylediği lafzı bilmedikçe bu 

konuda, konuşmanın bir anlamı yoktur. Bir çok rivayetlerde varid olan hadislere 

ravilerin sun’unun karışması ihtimal dahilindedir. Veyahutta bu rivayetlerin 

Rasulullahın farklı zamanlarda ifade ettiği sözler olması muhtemeldir. Bu durumda 

iki ihtimalden biri söz konusudur: Ya hadisin kelimelerinin hepsi Rasulullaha aittir ki 

bu durumda hadis birinci derecededir. Veyahutta ravilerin kelimeleridir. Bu durumda 

bu rivayetlerle hüccet olunmaz. Çünkü istidlalde bulunan kişi onlarla ancak lafızlar 

Rasulullahın diye istidlalde bulunur.”640 

 Tabiî ki İslam hukukçularının sadece nasların lafızlarıyla ilgilendiğini 

söylersek onlara haksızlık etmiş oluruz. Bilakis onların nasların ruhunu da 

araştırdıkları ve bu inceleme sonuçlarına göre de nasların lafızlarını kontrol etmeye 

çalıştıkları, bir nevi sağlamasını yapmaya gayret ettikleri de görülmektedir.641 

 Aslında hukuki işlemlerde, asgari de olsa belli bir şekil zorunluluğu 

getirilmeksizin ‘hukuk düzeni’den söz etmenin de mümkün olamayacağı genelde 

kabul gören bir anlayıştır. Bu nedenle, hukuka karşı sık sık yönlendirilen formalizm 

(şekilperestlik) suçlamasının da her zaman ve zeminde doğru olduğunu kabullenmek 

de mümkün değildir. Çünkü tamamen şekillerden soyutlanmış bir müsbet hukukun 

                                                 
638 Hatib el-Bağdâdî, el-Kifâye fî İlmi’r-Rivâye, el-Mektebetü’l-İlmiyye, Medine, (t.s.), s.199-200 

(Hatib hadisi şu şekilde nakleder; “ Bir grup sahabi Rasulullaha müracaat etmiş ve ‘Ya Rasulullah, 
biz hadis dinliyoruz, fakat daha sonra onu duyduğumuz gibi hatırlayıp nakletmeyi beceremiyoruz’ 
diyerek durumlarını ifade etmişlerdi. Hz.Peygamber; ‘Manayı bozmadığınız, haramı helal, helali 
haram kılmadığınız sürece hadisi mana olarak rivayet etmenizde bir sakınca yoktur.’ ” 
buyurmuştur.) 

639 Dönmez, “İslam Hukuku”, s.33 
640 Şelebî, Ta’lîl, s.164 
641 Dönmez, “İslam Hukuku”, s.34 
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tasavvuru mümkün değildir. Ancak kınanması gereken şey, şekilperestlikte aşırıya 

kaçılmasıdır.642   

 Şekil her şeyden önce hukuki emniyete hizmet eden bir özelliğe sahiptir. 

Çünkü hukukun görevi, bir taraftan konuyu adil bir neticeye bağlamak, diğer taraftan 

ise sağlam bir düzen tesis etmektir. Aynı şekilde hukukun görevi, hukuki 

uygulamalarda istikrar ve düzeni temin etmek, davanın veya yargılamanın sonucu 

tahmin ve takdir edilebilir ve hakimin kanunları olaylara zorlanmaksızın 

uygulayabilmesini mümkün kılabilecek şekilde yargının işleyişini düzenlemektir. 

Mesela, ergenlik yaşının on sekiz olarak kabul edilip, sabitlenmesi tamamen hukuki 

emniyeti sağlamaya yönelik bir uygulamadır.643  

 Sözünü ettiğimiz hukukî emniyetin gereklerini de dört başlık altında 

toplayabiliriz, bunlar; hukukun pozitif hukuk olması, kesin olaylara dayanması, 

hukuk tesis eden kanuni vakıaların uygulanabilir veya işe yarar olması ve müsbet 

hukukun rastgele değişikliklere uğramamasıdır.644 

 

 b. Sistematik (Mantıkî) Yorum  
    

 Bazı durumlarda sadece kanunun sözüne başvurulması şüpheli sonuçların 

doğmasına neden olur ve daha geniş araştırma ve değerlendirmelerin yapılmasını 

kaçınılmaz kılar. İşte bu gibi durumlarda, kanun maddesinin anlamı; maddenin 

içinde bulunduğu bağlama, diğer maddeler karşısındaki durumuna, kanunun 

sistematiği, planı içindeki konumuna bakılarak belirlenir. Mantıkî yorum yöntemi ile 

lafzî yorum yöntemi arasındaki farkın temelinde aslında kanunun lafzı ile ruhu 

arasında ikilik yer alır. Lafzi yorum kanunun sözünden, mantıki yorum kanunun 

ruhundan hareket eder.645 

Bu yöntem tek tek hukuk kurallarının anlamlandırılmasından öte tüm hukuk 

kurallarının tutarlı bir bütün oluşturacak şekilde yorumlanmasını ön plana çıkarır. 

Yorumlanacak hükmü bu hükmün içinde bulunduğu sistemin üst normlarını da 

dikkate alarak yorumlamaya çalışır. Yorumlanacak bir normun anlamı, o norm ile 

ilgili bütün normlar göz önüne alınarak tespit edilmelidir. Bu anlayışın temeli, hukuk 

normlarının tutarlı bir sistem oluşturdukları fikrine dayanmaktadır. Bu tarz normun 

hedefi, normlar arasındaki sistematik ilişkileri ortaya çıkarmak ve her normu kendine 

mahsus yerine yerleştirmektir. Belirttiğimiz gibi böyle birbirini tamamlayan normlar 

varsa bunların yorumlanmasında sistematik yoruma başvurulmalıdır.646  

                                                 
642 Orhan Münir Çağıl, Hukuka ve Hukuk İlmine Giriş (Hukuk Başlangıcı Dersleri I-II),(3.Baskı), 

İ.Ü.Hukuk Fakültesi Yay., İst.,1966, s.24 
643 Çağıl, Hukuk İlmi, s.26-27 
644 Çağıl, Hukuk İlmi, s.48 
645 Gözler, Hukuk, s.169 
646 Gözler, Hukuk, s.169-170 
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İslam hukukçuları da, hukuk metodolojisinde ‘hukukun mantıki/sistematik 

sıhhatinin kontrolü’ konusuna önem vermişlerdir. 

Mesela haber-i vahidi; Hanefi ve Maliki hukukçuları İslam hukukunun 

umumi kaidelerine vurarak647 ve ayrıca Maliki usulcüleri Medine icma’ına, Hanefi 

usulcüleri de Kur’an, mütevatir hatta meşhur sünnete vurarak648 bu rivayetleri sistem 

içi kritiğe tabi tutması, mantıki sıhhate ve tutarlılığa verilen değeri gösteren en 

önemli örneklerdendir. 

Serahsi haberi vahidin Kitaba ve meşhur sünnete muhalif olmasını manevi 

yani mana yönüyle inkata olarak isimlendirmektedir. Haber-i vahidin Kitaba 

arzedilmesiyle ilgili Hz. Peygember’in, “Benden sonra hadislerin sayısı artacak. 

Benden bir rivayet size ulaştığında onu Kur’an’a arzedin. Eğer ona uygunsa onu 

kabul edin, bilinki o hadis bendendir. Eğer Kuran’an’a aykırıysa onu reddedin. 

Bilinki ben ondan uzağım” hadisine işaret eden Serahsi bu ölçünün geçerli olduğunu 

çünkü Kitabın kesin bilgi ifade ederken, haber-i vahidin Hz. Peygambere 

ulaşmasında şüphe bulunduğunu ileri sürmektedir. Bu nedenle, bu iki kaynağa dayalı 

bilgilerden ikisini de kabul etmek mümkün olmadığı durumlarda, kesin olan Kitabın 

bilgisi alınır, şüpheli olan haber-i vahid ise terk edilir. Çünkü kitabın metinleri kesin, 

hadisin metinleri ise mana ile nakledilme ihtimalinden dolayı şüpheden hali değildir. 

Şüphesiz mütevatiren nakledilmeleri yönüyle kitabın metinleri haber-i vahide tercih 

edilir. Diğer taraftan haberin Kitaba aykırı olması zaten onun makbul olmadığının 

açık bir delili olmaktadır. Bu sebepledir ki, ‘cinsel organa dokunulması nedeniyle 

abdest alınması gerektiği’ne dair rivayet edilen haber kabul edilmemiştir. Zira bu 

haber Kitabın naslarına aykırıdır. Yine Fatıma b. Kays’ın ‘Talak-ı bain ile boşanmış 
kadına nafaka yoktur’ hadisi de Kitaba aykırı olduğundan benimsenmemiştir. ‘Bir 

şahid ve yemin ile hüküm veriniz’ hadisi aynı şekilde Kitaba muhalif olduğu için 

reddedilmiştir.649 

Serahsî, meşhur sünnete aykırı olan garib haber-i vahitleri de sistem içi 

mantıki tutarlılık açısından kendileriyle amel edilebilir kabul etmemekte onları da 

munkatı saymaktadır. Çünkü ona göre, mütevatir, müstefiz (meşhur) ve üzerinde 

icma gerçekleşmiş sünnet, kesin bilginin sübutu açısından Kitab gibidir. Bu nedenle 

o, garib ve zayıf haberlerin aksine, meşhur hadislerle neshin gerçekleşebileceğini 

benimsemiştir.650 

Yine Fıkıh usulünde ‘istihsan’ olarak nitelendirelen yöntemde de bir çok 

konular hep ‘mantıki sıhhatin kontrolü’ ile ilgilidir. Çünkü İslam hukukunda bir çok 

fer’i mesele istikra yoluyla veya ‘delil-i ammın muktezası’ fikrinden hareketle 

‘umumi kaideler’ denilen genel çatılar altında toplanmış kabul edilmektedir. Ancak, 

aynı konularda bu çatının ‘umumi kaidelerin’ dışına çıkılmasını gerektiren özel 

                                                 
647 Şatıbî, Muvâfakât, III, 17 vd. 
648 Serahsî, Usûl, I, 364 
649 Serahsî, Usûl, I, 364-365 
650 Serahsî, Usûl, I, 366 



 146 

durumlarla karşılaşılınca bunların bir gerekçeye dayandırılması ihtiyacı ortaya 

çıkmaktadır. Bu da ‘mantıki sıhhatin’ önemini gösteren örneklerden bir diğeridir.651 

 Bunlardan başka İslam hukukçuları, bir kitap veya sünnet nassının hükmünü 

tespit ederken, cem’ (özellikle tahsis), tercih ve nesh yöntemlerini büyük bir özenle 

uygulayarak bu nassın diğer nasslarla ilişkisini incelemişlerdir. Daha da ileriye 

giderek, ictihad yoluyla elde edilmiş hükümleri de bu nassın yorumlanması sırasında 

dikkate almışlardır. Özellikle ‘kıyasta tahsis’ bahsi bu açıdan yapılmış çok değerli 

ilmi tartışmaların zeminini oluşturmuştur.652 

  

 c. Tarihî Yorum 
 

 Bu metoda göre, kanun koyucunun kanun koyarken izlediği amaç araştırılır. 
Bunun içinse kanunun sözleri yeterli değildir. Kanunun hazırlık çalışmalarına yani 

komisyon ve parlamentoda yapılan görüşme ve tartışmalara ve kanunun gerekçesine 

bakılmalıdır. Bu metoda göre, kanunun şimdiki anlamı aranmaz, tersine kanun 

koyucun kanunu koyduğu zamandaki muhtemel iradesi, yani subjektif iradesi 

araştırılır. Bu nedenle bu yönteme ‘subjektif metot’ adı da verilmektedir.653 

 Bu metodun eleştirildiği noktalar ise, toplumsal yaşamın değişim halinde 

olduğu, kanunun yapıldığı zaman geçerli olan anlayışa göre toplumun ihtiyaçlarını 

karşılamanın her zaman doğru olmayacağı hususlarıdır. Diğer taraftan, kanun bir 

defa kabul edilince hukuken kendi geçmişinden kopmakta ve bağımsız bir varlık 

özelliği kazanmaktadır. Gerçi kanunun hazırlık çalışmalarına müracaat etmek de 

yorum problemini tek başına çözme gücüne sahip değildir. Çünkü kanunun hazırlık 

çalışmaları da son tahlilde ‘dile’ ilişkin bir husus olduğu için tüm diğer hukuki  

metinler gibi yorumlamaya ihtiyaç gösterecektir.654 

 Diğer taraftan, eğer kanun koyucunun salt ön çalışmalardaki görüş ve 

düşünceleri bağlayıcı ve geçerli sayılacak olsaydı, kanunların yapılmasında 

anayasanın öngürdüğü usulün –yani başka bir unsur değil bizzat kanunun anlamı 

bağlayıcıdır- bir değeri kalmaz, aynı zamanda hukuki eşitlik ve hukuk güvenliği de 

ortadan kaldırılmış olurdu. Bu nedenle, bir normun anlam ve kapsamı üzerine 

materyallerde yer almış görüşler, kanun metninde ifade edilmemişse hiçbir şekilde 

bağlayıcı kabul edilemez.655 

 Gerçekten kanun, kanun koyucunun onu oluşturmasından sonra kendi 

yaşamını sürdürür ve geliştirir. Böylece de o, objektif aklın bir ürünü olarak, 

uygulandığı zamandaki objektif anlamına ve amacına göre yorumlanabilmek 

                                                 
651 Serahsî, Usûl, II, 202 vd. 
652 Gazâlî, el-Mustasfâ, (Tah.M.Abdüsselam), Dâru’l-Kütübu’l-İlmiyye, Beyrut,1413, s.249 vd.; 

Dönmez, “İslam Hukuku”, s.34 
653 Gözler, Hukuk, s.168; Gözübüyük, Hukuka Giriş, s.76; Bilge, Hukuk Başlangıcı, s.194-195 
654 Gözler, Hukuk, s.168 
655 Aral, Hukuk Bilimi, s.188 
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imkanına kavuşur. Kanunun, kanun koyucusu için neyi ifade ettiğinin 

araştırılmasının yanında bizim için ne anlatmak istediği, ne anlam taşıdığı 

incelenmelidir. Ancak kanunun anlam ve amacı araştırılırken objektif yorum 

teorisinin yaptığı gibi, kanunun subjektif anlamı da tamamıyla bir tarafa 

atılmamalıdır. Kısacası sağlıklı bir netice için hem subjektif hem de objektif 

teorilerin uzlaştırılması yoluna gidilmelidir.656 

İslam hukukunda da buna benzer bir yöntem, nasların yorumu sırasında  

ayetlerin ‘nüzul’ ve hadislerin ‘vürud’ sebeplerinin araştırılması şeklinde kendini 

göstermektedir. Bu açıdan nasların ‘nüzul’ ve ‘vürud’ sebepleri üzerinde önemle 

durulmuştur. 

 Ancak çağdaş hukukçuların da üzerinde durduğu gibi, gerçekte hakimin ve 

genel olarak hukukçuların görevi, geçmişteki muhtemel bir iradeyi aramaktan ziyade, 

mevcut bir ihtilafı adalete uygun şekilde çözmektir. Bu hedefe ulaşabilmek ise, 

sadece geçmişin şartlarını değil, ihtilafın doğduğu zamanın şartlarını ve ihtiyaçlarını 

da dikkate almayı gerektirir.657 Bu açıdan bakıldığında tarihi yorum yöntemi kesin ve 

bağlayıcı bir yorum vasıtası olmaktan ziyade yardımcı birer vasıtadır.  

 Bu değerlendirmeler ışığında bakıldığında, İslam hukukçularının 

yaklaşımlarının da günümüz hukukçularıyla uyuştuğu görülmektedir. Gerçekten, 

gerek ‘hikmet-i teşri’ incelemelerinde ve gerekse de her bir nassın yorumlanmasında 

‘nüzul’ ve ‘vürud’ sebepleri üzerinde titizlikle durulmuş olsa da İslam 

hukukçularının bu unsurları bağlayıcı bir yorum aracı olarak kural haline 

getirmedikleri görülmektedir.658  

Her ne kadar aksi görüşte olanlar varsa da çoğu İslam hukukçuları  bu 

anlayışlarını,  ‘sebebin hususiyetine değil lafzın umumiyetine itibar edilir’ ibaresiyle 

bir usul kuralı haline getirmişlerdir659  

 

 d. Amaçsal (Teleolojik) Yorum 
 

 Bu yönteme ‘gâî’ yorum da denilmektedir. Bu metoda göre, kanunun metni 

onun yorumlanmasına ışık tutar ancak sadece bununla yetinilmesi doğru değildir. 

Bunun yanında, kanunun amacını ve özellikle zamanın ihtiyaçlarını ve dönemin 

anlayışlarını da dikkate almak gerekir. Çünkü hukuk yaşayan bir sistem olması 

nedeniyle her neslin ve çağın ihtiyaçlarına cevap vermelidir. Bu ise kanun 

koyucunun belli bir zaman dilimindeki düşüncesine bağlanarak değil, kanunun 

                                                 
656 Aral, Hukuk Bilimi, s.189 
657 Bilge, Hukuk Başlangıcı, s.195 
658 Abdurrahim el-İsnevî, et-Temhîd fî Tahrîci’l-Furu’ ale’l-Usûl, (Tah.M.Hasen Heyto), 

Müessesetü’r-Risâle, Beyrut,1400, s.410 vd.; Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, (Tah.M.Said el-Bedri), 
Daru’l-Fikr, Beyrut, 1992, s.230-233  

659 Gazâlî, Mustasfâ, s.236; Ali b. Abbâs el-Ba’lî, el-Kavâid ve’l-Fevâidu’l-Usûliyye, 
(Tah.Muhammed Hâmid), Matbaatu’s-Sünnetu’l-Muhammediyye, Kahire,1956,s.240-241 (  ا��+�ة
k+ص ا����bب 	 x$م ا��� ( ب�7
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konuluş amacının gözetilmesiyle gerkçekleşebilir. Bu amaç ise, içinde bulunulan 

zamanın gereklerine göre belirlenmelidir. 660 Çünkü bu anlayışa göre, yürürlüğe 

girdikten sonra kanunlar, kanun koyucunun iradesine bağlı olmaktan çıkar, bağımsız 

bir varlık haline dönüşürler. Teleolojik metod yanlıları, zamanla değişen ihtiyaçlar 

nedeniyle, toplumdaki adalet duygusunu sarsacak sonuçlar ortaya çıkarsa, kanunun 

bu adaletsiz durumları ortadan kaldıracak şekilde yorumlanmasının gerektiğini ileri 

sürerler.661 

 Bu yüzden, yorumlanacak metnin sözlerine ve yasa koyucunun verdiği 

anlama takılıp kalmadan, metnin ‘aklî’ ve ‘ihtiyaçlara dönük’ anlam ve amacını 

araştırmak ancak amaçsal yorumla mümkün olabilir.662 

 Kanundaki değer ve amaçları bulabilmek için de, onun normlarının geniş 
bağlantısına nüfuz etmek gerekir. Yani tek tek hukuk normları yalnız başına 

muhakeme edilmemeli, onlar kanunun daha geniş anlam bağıntısı içerisine 

yerleştirilmelidir.663 

 İhtiyaçların en iyi şekilde karşılanması, hukuk hayatında birlik, uyum ve 

kesinlik sağlanmasından önce gelmelidir. Teleolojik ya da fonksiyonel metod, 

kanununun uygulandığı zamandaki ihtiyaçların ve görüşlerin etkin olmasını önceler. 

Uygulamacı, kanunun uygulanması sırasıdaki ihtiyaçları ve şartları öncelikle göz 

önünde bulundurur. Bu şekilde kanun metnine dayanılsa bile, kanun sınırlarının 

aşılması ve kanuna esneklik verilmesi mümkün olabilir. Bu metod taraftarları 

kanunun statik yapısı ile hayatın dinamik gerçekliği arasındaki çelişkiyi gidermenin 

hakimin ödevi olduğunu ileri sürerler. Onlara göre kanunda yer alan kural kesin bir 

anlama sahip değildir. Aksine kuralın anlamı zaman içinde ve şartlara göre değişir, 
farklılaşır.664 

 Mesela, bu metodla ilgili genellikle verilen bir örneğe göre hakim, suç işleyen 

bir çocuğun veya aç kaldığı için fırından bir somun ekmek çalan bir kişinin 

yargılanmasında öncelikle ‘hukuk normuna’ değil, ‘somut gerçekliğe’ bakmalı ve 

adalete uygun ve doğru olan çözümü bulmaya gayret etmelidir.665 

 Gerçekte bir normun geçerliliği de onun aksiyolojik geçerliliğiyle paraleldir. 

Yani geçerli bir norm gaî (finalist) kriterlere sahip olmalıdır. Kısacası geçerli norm, 

bir takım değerlere veya meta-pozitif ideallere uygun olmalıdır. Bir norm, “adalet”i 

gerçekleştiriyor, “ortak iyilik”in tatmini, “hak ve özgürlükleri”in korunması, 

“refah”ın artması, “sosyal dayanışma”nın sağlanması gibi bir kısım gaî (finalist) 

unsurları taşıyorsa hukuken geçerli aksi taktirde geçersizdir. Netice olarak bu görüşe 

göre pozitif hukukun geçerliliğinin temeli adalettir. Ancak bu anlayışa (tabii hukuk) 

                                                 
660 Gözler, Hukuk, s.171; Bilge, Hukuk Başlangıcı, s.195 
661 Gözler, Hukuk, s.172 
662 Gözübüyük, Hukuka Giriş, s.76 
663 Aral, Hukuk Bilimi, s.191 
664 Adnan Güriz, Hukuk Başlangıcı, (11.Baskı), Siyasal Kitabevi, Ankara, 2006, s.70-71 
665 Güriz, Hukuk Başlangıcı, s.71 



 149 

yöneltilen en yıkıcı eleştiri, “adil olan” ile “adil olmayan”ı ayıran objektif ve 

evrensel bir kriterin bulunmaması noktasında yoğunlaşmıştır.666 

 Amaçsal yorum metoduyla ilgili bir takım eleştiriler yapılmıştır. Buna göre, 

kanunun yürürlüğe girdikten sonra kaynağı ile ilgisinin kesileceği yönündeki anlayış 
teorik açıdan pek tutarlı bir görüş değildir. Zira her norm, geçerliliğini kanun 

koyucunun hukuki yetkisinden alır. Diğer taraftan, kanunun her gün yeniden o günün 

ihtiyaçlarına ve şartlarına göre ve ilgili olayın somut gerçekliğine göre yorumlanması  

hukuk uygulamasında istikrarı, netice itibariyle de ‘hukuk güvenliğini’ temelinden 

sarsar. Ve yine bu metodun uygulanmasıyla, ülke genelinde hukuk birliği ve ahengi 

bozulabilir. Bu nedenle, amaçsal yorum yönteminin ileri nitelikte bir metod olduğu 

anlayışı pek doğru değildir. Zira yorumun sonucu, yorumcunun gayesine göre 

şekillenmektedir.667 

 Diğer taraftan teleolojik yorum anayasaya asla aykırı olmamalıdır. Zira 

modern hukukta kanunlar anayasanın altında yer alırlar. Bu nedenle, kanuni 

kuralların bu çerçeve içerisinde tutulması ve şüpheli durumlarda anayasadaki değer 

hükümleri öncelenerek yorum yapılmalıdır.668 

 İslam hukukunda da nasların yorumlanmasında sadece lafzî, sistematik ve 

tarihi malzeme ile yetinilmeyip sevk gayeleri de dikkate alındığı gibi, daha da 

ötesinde nasların hangi gaye ile vaz edildiği üzerinde de önemle durulmuştur. 

 Sahabe, tabiun ve etbau’t-tabiin müctehitleri ile fiilen ictihad eden sonraki 

İslam hukukçuları, pratik düşünceden hareket etmişler, ‘maslahatları’ dikkate almak 

suretiyle durum ve şartlara göre nasları ta’lil etmişler, kısaca, ta’lil konusunda bir 

takım vasıfların arkasına düşmemişlerdir. Buna karşılık incelemelerini fiilen işleyen 

bir ictihad kurumunun dışında sürdüren usulcüler ‘teorik’ bir anlayışla ta’lili sıkı 

kurallara bağlama çabası içine girmişlerdir.669 

 Nasların ta’lili ile ilgili her ne kadar daha çok kelami görüşlerle paralel giden 

gayet ayrıntılı tartışmalar ve farklı değerlendirmeler yapılmış olsa da, usulcülerin 

‘hüküm; illet varsa vardır, yoksa yoktur’670 şeklindeki kurala ulaşmış olmaları, 

prensip olarak İslam hukukçularının tefekküründe, nassın sevk amacı fikrinin yeri 

hakkında kanaat edinmeye yeterli kabul edilebilir.671 

 Bununla birlikte usul ilminde lafzi yorum kuralları üzerindeki 

yoğunlaşmanın, dil ve mantıki unsurlara verilen emeğin –Şatibî’nin Muvâfakât adlı 

eseri gibi bir takım istisnalar haricinde- nasların teşrinin ruhi yönünde 

gerçekleşemediği de iddialar arasındadır. Müctehidlerin yeni olaylara çözümler 

                                                 
666 Gözler, Hukuk, s.57-60 
667 Gözler, Hukuk, s.172 
668 Aral, Hukuk Bilimi, s.193 
669 Şelebî, Ta’lîl, s.12 
670 Serahsî, Usûl, II, 181-182, 204,233 
671 Dönmez, “İslam Hukuku”, s.36 
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geliştirmede daha çok ihtiyatlı ve hukuk emniyetini hukukun diğer özelliklerine 

önceleyen bir anlayışa sahip oldukları ileri sürülmüştür.672 

 Ancak, nassın ruhu ile lafzının bağdaştırılmasının mümkün olmadığı 

gerekçesi ile, yani “maslahat” amacı düşüncesine dayanarak lafzın dışında bir 

uygulamaya gidilmesi durumunda , nassın ruhunun tespiti ve karşılaşılan olayda bu 

çatışmanın varlığının kabullenilmesinin de çok nazik bir konu oluduğu görülmelidir. 

Bu durumların bir kural haline getirilmesinin, “hukuk emniyeti”ni bertaraf edecek 

mahiyette olduğu açıktır. İşte tüm bu sakınca ve endişelerden kurtulabilmek için, 

İslam hukukunun özünü ve ruhunu çok iyi kavramış çok iyi yetişmiş hukukçulara 

ihtiyaç vardır.673 

 Haddi zatında ruhi ve mantıkî yorumlama da denilen bu yöntem, diğerlerine 

göre nisbeten daha yorucu ve zor bir yorumlama yöntemidir. Bu metotta temel 

prensiplerin, gayelerin, kural ve zabıtaların, illet ve menatların, ihtiyaç ve 

zaruretlerin ve hükümler arasındaki bağlantı ve münasebetlerin bilinmesi gerekir. 

Özetle yorumcunun hukuk ilminin hususi ruhuna nüfuz etmesi gerekir.674 Hatta 

yapılan amaçsal yorumlar, adeta bir anayasa konumunda bulunan Kur’an’ın değer 

hükümlerine aykırı olmamalıdır. Zira tıpkı modern hukukta çıkarılacak yasalar bir 

üst norm olan anayasaya uygun olmak zorunda olduğu gibi, İslam hukukunda da 

ortaya yeni çıkarılan normların en üstün norm olan Kur’an’ın hükümlerine uygun 

olması gerekir. 

 Kanunlaştırma faaliyetleri alanında hakimi yücelten, ona büyük görev ve 

sorumluluklar yükleyen modern hukuk akımında olduğu gibi, İslam teşriinin özünde 

de müctehidlere naslarda hükmü bulunmayan hususları hükme bağlamaları 

emredilmiştir. Bunu yaparken hangi metodları kullanacağına dair önüne kesin 

talimatlar konulmamış olsa da, bu konuda kendisine yol gösterecek prensipler 

sunulmuştur. Diğer taraftan hata ve isabet durumlarının her birinde, her halükarda 

manevi mukafat alacağı ifade edilerek müctehidlerin olaylara çözümler geliştirmesi 

teşvik edilmiştir. 
 

 e. Sosyolojik Yorum 
 

 Sosyolojik yorum, sosyolojik hukuk anlayışının bir ürünüdür. Bu akıma 

göre hukuk, somut gerçekliğin gereklerine ve değerlerine uygun olmalı yani 

sosyolojik gerçeklikleri göz önünde bulundurmalıdır. Dolayısıyla bu açıdan 

bakıldığında hukuk statik değil, dinamik bir içeriğe sahiptir. Önemli olan, ‘emir’ 

ya da ‘norm’ değil, somut olaya en uygun sağlıklı çözümü bulmaktır.675  

                                                 
672 Dönmez, “İslam Hukuku”, s.48 
673 Dönmez, “İslam Hukuku”, s.43 
674 Berki, Hukuk Mantığı, s.10 
675 Güriz, Hukuk Başlangıcı, s.261-263 
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 Hukuktaki bu yorumlama yöntemine göre, kanun metinleri; değişen zaman 

ve şartlar, ekonomik ve sosyal veriler, ilmi ve teknolojik gelişmeler  ile insanların 

örf ve adetleri dikkate alınarak yorumlanmalıdır.676 

 Ancak toplum içinde var olan bir davranışın örf ve adet hukuku haline 

gelebilmesi için gerekli bazı ön şartlar söz konusudur. Bunlar üç unsur halinde 

tanımlanabilir. Birincisi maddi unsur yani, davranışın her şeyden önce sürekli 

tekrarlanan bir davranış olmasıdır. Gelip geçici davranışlar örf ve adet kuralı 

haline gelemezler. İslam hukukunda da bu, Mecellede belirtildiği gibi (Madde 

166), adetin ‘kadîm’ olması şeklinde ifadesini bulmuştur. Aynı şekilde yine 

Mecelle 41 inci maddede işaret edildiği üzere, uygulama kesintisiz olmalı, 

(muttarıd) istikrarlı bir şekilde tekrarlanmalıdır. Diğer unsur ise manevi denilen 

genel inanç unsurudur. Yani söz konusu davranış biçimine uyulmasının zorunlu 

olduğu yolunda toplumda genel bir inancın doğmuş olmasıdır. Bu husus yine 

Mecelle 41 inci maddede “adet ancak galib… oldukta muteber olur” tarzında ifade 

edilmiştir. Son olarak toplumdaki bir örf ve adetin hukuk kuralı haline gelebilmesi 

için bu örf ve adetin hukuk düzeni tarafından müeyyidelendirilmiş olması gerekir. 

Bu ise genellikle kanunların örf ve adete yaptığı atıflarla olur.677 Ayrıca bir örf ve 

adet kuralı hukuki geçerliliğini ancak kendisinden üstün bir normdan alabilir. 

Yani bir örf ve adetin bir hukuk kuralı olarak geçerli olması bir üst normun örf ve 

adeti “hukuk yaratıcı olay” olarak kabul etmesine bağlıdır.678 

İslam hukukunda aynı şekilde bir örf ve adetin dikkate alınabilmesi için 

onun üst normlara yani naslara aykırı olmaması yani meşru kabul edilmesi ve yine 

nasların dikkate alınması için ilgili örf ve adetlere göndermede bulunması gerekir.  

 İslam Hukukunda özellikle mezhep imamlarından Ebu Hanife’nin örfle 

ilgili müsbet tutumuna işaret edilse, 679 furu’ eserlerinde örfe çok önemli bir yer 

ayrılmış olsa da, usul eserlerinde örfe aynı önemin verildiğini söylemek zordur. 

Hatta örfe karşı çıkan veya örfü destekler mahiyette ele alan bir başlığa bile usul 

eserlerinde rastlamamız mümkün değildir. Örf  konusu sadece ‘umumun tahsisi’ 

konusu işlenirken ‘örf ile tahsis’ meselesi ele alındığında ve bir de lafızlardan 

bahsedilirken gündeme gelebilmiştir. Kısacası örf –bazı sebeplerle- İslam 

hukukunun ‘şekli kaynakları’ arasında bir yer tutamamış, daha çok istihsan ve 

ıstıslah aracılığıyla fonksiyon icra edebilmiştir.680 

 Bu iddianın en açık delillerinden birisi Serahsî’nin usul ile furu eserlerinde 

örf  konusuna ayırdığı yerdir. Bu müellif furu ile ilgili eserinin bir çok yerinde 

                                                 
676 Güriz, Hukuk Başlangıcı, s.264 
677 Gözler, Hukuk, s.121-123; Kemal Oğuzman, Medeni Hukuk Dersleri (Giriş-Kaynaklar-Temel 

Kavramlar), (6.Baskı), Filiz Kitabevi, İst., 1990, s.76-77 
678 Gözler, Hukuk, s.128-129 
679 Ebû Zehra, Ebu Hanife, s.383-384 
680 Dönmez, “İslam Hukuku”, s.44-45 
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‘örf sebebiyle istihsan’ dan söz ettiği681 halde usulle ilgili kitabında bu ifadeye yer 

vermemektedir.682  

 Bununla birlikte İslam Hukukunda da, hukukçular nasları yorumlarken 

özellikle örf ve adetlere dayanan hükümleri yine bunları dikkate alarak yorumlamayı 

bir esas kabul etmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında fıkıh usulü eserlerinde ‘kavli örf 

ile tahsis’ ve ‘ameli örf ile tahsis’ konuları oldukça dikkat çekicidir.683 

 Ancak örflerin nasların yorumunda mutlak bir etkisi söz konusu değildir. 

Tezimizin örf ile ilgili bölümünde de ifade ettiğimiz gibi, nasların yorumunda tesiri 

olan örf sadece vahyin indiği esnada mevcut olan (târi olmayan) kavlî veya amelî 

örftür. Dolayısıyla Hz.Peygamberden sonraki örflerin yorumlamada bir etkisinin 

olması söz konusu değildir. 

 Örfe dayalı olan nasların yorumu ise Ebu Yusuf’un dediği gibi, örfün 

değişmesiyle değişecektir. Ancak bu konu oldukça hassas olup yanlış anlama ve 

yorumlara elverişlidir. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken bir konudur. 

 Sahabenin uygulamalarına baktığımızda da onların sosyolojik öğeleri 

mümkün mertebe dikkate aldıklarını ve önemsediklerini görmekteyiz. Mesela, ‘diyet 

miktarı’ ve ‘akile’ ile ilgili nasların yorumlanmasında, toplumsal değişimleri göz 

önünde bulundurduklarını söyleyebiliriz.684 

 İbn Kayyim de, zaman ve şartların değişmesi ve toplumsal dönüşümler 

nedeniyle verilecek fetva ve hükümlerde de değişmelerin olabileceğine dair sahabe 

uygulamalarına dayanan birçok olaya göndermede bulunmaktadır. Mesela, Hz. 

Peygamber döneminde bir defada yapılan üç talak, tek boşama kabul edilirken, 

toplumda meydana gelen özellikle insanların ahlak ve sorumluluk düzeyleriyle ilgili 

değişim ve yıpranma dikkate alınarak, belkide konunun önemine ve suistimal 

edilmemesi gerektiğine dair bir şuur kazandırabilmek için Hz.Ömer döneminden 

itibaren artık, bir kerede yapılan üç talak geçerli kabul edilir olmuştur. 685 

 Netice itibariyle, Kara Avrupası hukuk ailesinin, lafızcılık, mantıkçılık 

eğilimlerinden sonra yöneldiği amaçsal ve sosyolojik unsurlara daha fazla önem 

veren yöntemler, bizzat Hz.Peygamberin ve onun Sahabileri ile Sahabe yolunu 

benimseyen müctehitlerin uyguladıkları metotları hatıra getirmektedir. Her ne kadar 

bu metotların hukuk emniyeti bakımından sakıncaları olsa da; kanunun yaşatılması 

ancak bu yolla mümkün olabilmektedir. Hukuk emniyetini tesis edebilmek amacıyla 

kanunları katı koruma altına almak ve onu fosilleştirecek bir atmosfere terk etmek, 

onları gerçek anlamda koruma kabul edilemez. Bu nedenle İslam dünyasının; kendi 

tarihi süreçi içinde oluşan tepki hareketlerini de dikkate alarak, modern yorum 

metodlarına ‘hukukun nisbiliği’açısından yöneltilen tenkitleri de gözeterek, nassları 

                                                 
681 Serahsî, Mebsût, XII,46,159; XV,171; XVIII, 179 (  ه� ����4> ����ف و ا���دة/ ا����> ����ف  ) 
682 Serahsî, Usûl, II, 199-203 
683 İsnevî, Temhîd, s.228-236 
684 Serahsî, Mebsût, XXVI,66,120-121 
685 İbn Kayyim, İ’lâm, III, 41 vd. 



 153 

zengin bir yoruma açması ve usul eserlerinde teorileri ortaya konan kavramların 

işletilerek geliştirilmesi gerekmektedir.686 

 

 f. Realist Yorum 
 

 Klasik yorum teorisine göre büyük önerme, yani uygulanacak olan hukuk 

kuralı, hakime önceden verilir ve hakim de bu kuralı somut olaya uygular. Yani 

büyük önermeden sonuç çıkarır. Dolayısıyla hakimin hükmü yeni bir şey ortaya 

koymaz. Bu nedenle klasik yorum teorisine göre, yargı faaliyeti yaratıcı değildir. 

Yani yeni bir şey oltaya koymaz bu nedenle de adeta yok hükmündedir.  

 Realist yorum teorisine göre ise, büyük önerme yani uygulanacak olan hukuk 

kuralı hakime önceden verilmez. Hakim, kanun metnini yorumlamalı, onun anlamını 

tespit etmelidir. Dolayısıyla hakim, büyük önermenin gerçek oluşturucusu yani 

gerçek kanun koyucusu haline gelir. Realist yorum teorisinin özü de burada gizlidir. 

Yani gerçek kanun koyucu, metnin yazarı değil, yorumcusu olmaktadır.687 

 İslam hukuku yorum metodolojisiyle realist yorum teorisinin bu bakış açısı 

her ne kadar bire bir örtüşmese de, özellikle manası çok açık olmayan nasların 

anlamını tespitte müctehide geniş yetki verilen durumlarda bu teoriye yakın bir 

durumun söz konusu olduğu söylenebilir. Yani nassı yorumlayan müctehid nassın 

anlamını belirlemede etkin bir role sahip olmaktadır. 

 Bu teoriyi oluşturan önermeleri ise şu şekilde sayabiliriz:688 

1- Norm kanunun metni değil, bu metnin anlamıdır: Norm beşeri irade 

işleminin ürünüdür. Ancak bu beşeri irade işleminin kendisi norm değil, onun anlamı 

normdur. Bu teori normun içinde yer aldığı metin ile norm arasında bir ayırım 

yapmaktadır. 

İslam hukukunda da aslında nasların bizzat kendileri değil fakat o naslardan 

anlaşılan mana norm olmaktadır. Çünkü naslar –özellikle Kur’an nasları- her ne 

kadar varlıkları (subût) itibariyle kesinlik ifade etseler de, bir kısmı manaları (delalet) 

itibariyle kati değillerdir. 

2- Yorumun konusu norm değil, metindir: Bu teoriye göre, yorumlanan şey 

norm değil metindir. Zira söylendiği gibi, norm metnin kendisi değil anlamıdır. 

3- Yorum kaçınılmazdır: Klasik yorum teorisine göre, kanunun sözleri 

müphem ise yoruma gidilir. Sözlerin anlamı açıksa yorum yapılmaz. Realist teoriye 

göre ise, istisnasız her hukuk kuralının uygulanmasından önce mutlaka yorum 

yapılır. Zira hukuki metnin bizatihi maddi varlığı itibariyle uygulanması mümkün 

değildir. Zira hukuk normu, bu metin değil, onun anlamıdır. Bu anlam ise ancak 

yorum ile tespit edilebilir.  
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İslam fıkıh (anlama) usulüne göre de her ne kadar manası açık olan nasların 

yorumlanmasına gerek olmasa da, uygulama safhasında yine de yorumlama ihtiyacı 

doğabilmektedir. 

4- Bir hukuki metin birden fazla norm içerebilir: Yani bir hukuki metin 

birden fazla anlam taşıyabilir.  

İslam fıkıh usulünde bu türden lafızlara müşkil adı verilmektedir. Yani 

kendisi ile kastedilen mana açık olmayıp birden fazla anlamları ihtiva eden 

kelimelerdir. Kur’an’da geçen (3 /Al-i İmrân,37)  ‘kuru’ (وء�I ) lafzı gibi. Bu gibi 

hallerde yorumcuya (müctehid) önemli görevler düşmektedir. 

 5- Yorum, metnin içerdiği alternatif normlar arasında yapılan bir seçimdir: 

Eğer bir metin birden fazla norm içerebiliyorsa, somut olaya bu normların hepsi 

uygulanamayacağından bu alternatif normlardan birisi seçilmek zorundadır. Öyleyse 

yorum, tercih yapılmasını gerektiren bir karardır. 

 6- Metinler kendi kendilerini yorumlayamazlar: Hukuki metinler kendilerini 

yorumlayamayacakları için yorum mutlaka bir yorumcu tarafından yapılacaktır. 

 7- Yorum yorumcuya bağlıdır: Yani yorum, yorumcunun iradesinin ürünüdür. 

 8- Yorum yorumcunun serbest iradesinin ürünüdür: Yani yukarıda sözü 

edilen realist yorum teorilerinin doğal bir neticesi olarak, yorumcu metnin anlamını 

tespit ederken geniş bir özgürlükten yararlanır. Hiçbir kurala tabi değildir. “Yorum 

metotları”nın ya da “yorumda kullanılan mantık kuralları”nın hiçbir pozitif hukuki 

değeri yoktur. Bunlar sözde metotlar ve ilkelerdir. Bunlar doktrinin ürettiği 

yapılardır. Hukuk kuralı değildirler. Hukuki geçerlilikten yoksundurlar. Bunların 

yargıç karşısında hiçbir hukukî bağlayıcılıkları yoktur.  

 9- Gerçek kanun koyucu, kanunun yazarı değil, yorumcusudur. Yorumdan 

önce sadece metin varsa, metin de birden fazla norm içerebiliyorsa, bu normlardan 

uygulanacak olan norm, yorumcunun serbest iradesiyle seçiliyorsa, gerçek kanun 

koyucu, kanun metnini yazan ve kabul eden değil, onun yorumlayandır. Mahkemeler 

kanunların kelimelerine hayat verirler. Kanun koyucu sadece kelimeleri telaffuz eder, 

mahkemeler bu kelimelerin ne anlama geldiğini söylerler.  

 Nasların anlamlarını tayinde, birden çok mananın söz konusu olduğunda 

durumlarda bunlardan birini tercih hususunda ve benzeri durumlarda fıkıh usulünde 

de müctehidin benzer bir konumda olduğu söylenebilirse de bunu ‘kanun yaratıcı’ 

lafzıyla nitelemek doğru değildir. Neticede müctehid nasların çizdiği sınırlar içinde 

kalmakta ve asıl kanun koyucunun genel hatlarıyla iradesine tabi olmaktadır. 

 10- Yorum tanıma işlemi değil, irade işlemidir: Klasik yöntemde yorum bir 

takım metotlar’ın uygulanarak, metnin anlamının bulunmasından ibarettir. Oysa 

realist yorum teorisine göre, yorum tanıma işlemi, bir bilme işlemi değil, bir irade 

işlemidir. Çünkü metni yapanların her birinin bu metni kabul ederken içinde 

bulundukları ruhi durumu bilmek imkansızdır. Bunu bilmek mümkün olsaydı bile, 

bir anlam değil, bir ruhi, bir psişik durum, bir olgu tanınabilecekti. Bu, bir grup 
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adamın belirli bir dönemde bir metni anlayış şekli değil ama yürürlükte olan hukuka 

göre, bir metnin uygulanması anında, bu metnin nasıl anlaşılması gerektiği şekliyle 

ilgilidir. Anlamın belirlenmesi bir emir ifade eder. Görüldüğü gibi bu bir irade 

fonksiyonudur. 

 Diger taraftan hukuk düzeninin bazı organları tarafından yapılan yorum, 

otantik niteliğe sahiptir. Otantik yorum, hukuken kendisine itiraz edilemeyen ve 

pozitif hukukun kendisine hukuki sonuçlar bağladığı yorumdur. Mesela, yüksek 

mahkeme veya bir anayasa mahkemesince yapılan yorum otantiktir. Bu yorum doğru 

ve yanlış olmaya elverişli değildir. Kimse bu yoruma karşı çıkamaz. Zira bir yandan 

bu yorumun karşılaştırılacağı standart bir yorum yoktur diğer yandan ise, bu yorum 

iptal edilemez ve içeriği ne olursa olsun sonuçlarını doğurur. Bütün bu nedenlerden 

dolayı yorum bir bilme işlemi değil, bir irade işlemi olmaktadır. 

 Bu konuyu da ‘ictihadın diğer bir ictihad tarafından nakzedilemeyeceği’ yani 

meşru ölçüler dahilinde bir yorumcunun yaptığı yorumunun başkası tarafından 

yapılan diğer bir yorumla geçersiz kılınamayacağı ilkesiyle aynı paralelde 

değerlendirebiliriz.  

 Realist yorum teorisine göre bir hukuk normunun geçerliliği teorisine de yeni 

bir yaklaşım getirilmiştir. Buna göre bir kanunun hukuki geçerliliği anayasaya uygun 

almasından değil, hakimin yorumundan kaynaklanmaktadır. Zira, kanun koyucunun 

işleminin anlamı yani norm, uygulama organı tarafından belirlenmektedir. 

Dolayısıyla geçerlilik üst normdan değil tersine alt normların üretilmesi sürecinden 

kaynaklanmaktadır. Yani eğer, ‘geçerli norm’ ifadesi, bir normun objektif anlamını 

ifade ediyorsa, bu normun geçerliliği onun bir üst norma uygun olmasından değil, 

sadece bu normun yetkili makam tarafından öyle yorumlanmasından kaynaklanır. 

 Alt norm koyucusu mümkün olan çözümlerden bir tanesini seçer. Dolayısıyla 

alt norm koyucusunun kararı, basit bir uygulama değil bir yaratmadır. Bu nedenle 

realist yorum teorisine göre, alt norm koyucusunun tercihi üst norm açısından 

devamlı olarak keyfi olacaktır. Dolayısıyla bütün normlar, normun koyucusunun 

tercihine göre potansiyel olarak geçerli olabilirler, zira bu tercihin geçersizliğini ispat 

etmek mümkün değildir.  

 İslam hukukunda da bazı durumlarda müctehid nassın taşıdığı muhtemel 

anlamlardan birini tercih etme noktasında aktif rol oynamakta bu haliyle de onun 

tercihi ‘muhtemel’ olması yönüyle yanlışlanabilme potansiyelini de taşımaktadır. 

Dolayısıyla nassın anlamıyla ilgili farklı tercihlerde bulunan müctehidlerin 

(yorumcuların) bu görüşlerinin diğerine göre geçersizliğini ispat mümkün 

görünmemektedir. 

 Genel olarak bakıldığında aslında realist yorum teorisiyle İslam hukuku 

yorum metodolojisinin bir çok noktada benzerlikler taşıdığı söylenebilirse de, bunun 

bire bir mutlak bir özdeşlik olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Her şeyden öte 

İslam hukuku kaynak olarak ilahi iradeye yani vahye dayalı bir sistemken, çağdaş 
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hukuk sistemlerinin insan mahsulü olması en temel farkılık olarak karşımızda 

durmaktadır. 

 

 g. Karma Yorum 
 

 Kanunların gereği gibi yorumlanabilmesi için aslında yukarıda değinilen 

yorum yöntemlerinin hepsinden de faydalanmak gerekir. Şayet lafzi yoruma öncelik 

ve ağırlık verilirse, düzenleme konusu ve gerekleri bir yana itilmiş olur. Yok eğer, 

amaçsal yoruma ağırlık verilirse ve lafzi yorum bir yana atılırsa, bu defa uygulayıcı 

dilediği çözüm yolunu seçmede serbest kalır. Bu ise hukuk güvenliğini büyük ölçüde 

sarsar. Bu ve benzeri sebeplerle yasayı yorumlarken lafzi, amaçsal, tarihsel ve 

benzeri yorum metodlarından faydalanmamız gerekir. Bu yöntemleri dengeli ve 

ahenkli bir şekilde kullanabildiğimiz ölçüde, yorunlarımızda da başarılı oluruz. 

 Ayrıca yorum yaparken iki tür davranış içinde olunabilir. Bunlardan birine 

göre, yorumlayacağınız metne, amacını da dikkate alarak, sözlerinin ötesinde daha 

geniş bir anlam verebiliriz ki, buna ‘genişletici yorum’ denir. Diğer tür yorum ise, 

yorumlayacağımız metne, yine amacını dikkate alarak, sözlerinin anlattığından daha 

dar bir anlam verebiliriz ki, bu da ‘daraltıcı yorum’ olarak adlandırılır.689  

 Aslında İslam hukuk usulündeki yeni olaylar için naslardan hareketle hüküm 

çıkarma yol ve araçlarına baktığımızda onların karma bir yorum yöntemini tercih 

ettiklerini söyleyebiliriz. Çünkü kimi zaman lafızlar üzerinde yoğunlaşıp, kıyas 

vasıtasıyla meseleler çözüme kavuşturulurken, kimi zaman da kıyas ile genel norm 

ve kurallar göz ardı edilerek ‘istihsan’ yöntemiyle insanların ihtiyaçlarını 

karşılamaya dönük en uygun çözüme ulaşmaya çalışmışlardır. Yine normların kalıp 

ve sınırlamalarının ötesine geçerek, nasların en temel gayesi olan ‘maslahat’ 

prensibinden hareketle sorunlara cevaplar üretip güncel ve pratik uygulamalara imza 

atabilmişlerdir. Öte yandan sosyal hayatın ve değişimin ortaya çıkardığı yeni soru ve 

sorunlara da, örf ve adetlere dayalı sosyolojik gerçeklikleri temel alan çözümler 

üretmeye çalışmışlardır. 

 

 h. Serbest Yorum 
 

 Kanunlarda herhangi bir boşluğun bulunduğunu kabul etmeyen, her türlü 

problemlere yine kanunlar içinde çözüm bulunabileceğini ileri süren “Şerhçi Okul” 

ile kanunlarda ortaya çıkabilecek boşlukları önemli görmeyip bu sorunun yine 

“kavramlar” yoluyla halledilebileceğini iddia eden “kavramlar içtihadı” akımının 

hakime kanun boşluklarını doldurma yetkisi vermeyen yaklaşımlarına bir tepki 

olarak ortaya çıkan “serbest hukuk okulu”ndan da burada söz etmek gerekir.690 

                                                 
689 Gözübüyük, Hukuka Giriş, s.76-77; Gözler, Hukuk, s.183 
690 Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Ekin Kitabevi Yay., Bursa, 1998, s.273 
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 Bu ekole göre; hakim kanunun lafzıyla bağlı kalmayıp onun gerçek 

maksadını (iradesini) ve ruhunu aramalıdır. Bunu yaparken iktisadî, ictimaî ve iş 
dünyasındaki gelişmeleri de dikkate almalıdır. Şayet kanun farklı yorumlara 

müsaitse, devamlı tekamül halinde bulunan hayat ve iş ilişkilerine en uygun 

düşebilecek olan yorum şeklini tercih etmelidir. Hatta hakim, kanunun gayesinin, iş 
ilişkilerinin veya hukuk hayatının ihtiyaçlarının zaruri kıldığı durumlarda daraltıcı, 

genişletici ve tamalayıcı hukuk kurallarıyla kanunu geliştirmelidir. Görüldüğü gibi 

bu ekolde; sosyolojik eğilimleri yoğun şekilde hissedilen yorumlama ilkeleri formüle 

edilmektedir.691 

 Serbest hukuk okulunun önderlerinden olan kimi hukukçulara göre, kanunlar 

kanun koyanın iradesine göre değil, belki işin mahiyetine ve kültürel şartların 

gereklerine göre yorumlanmalı, kültürel şartlar değiştiğinde de aynı kanunun yorumu 

o çerçevede değiştirilmelidir. Kanunun yorumu gerçekte bir intibak ettirme, bir 

kültür siyaseti meselesidir.692 

 Bu ekolde, sadece kanun koyucu değil aynı zamanda hakim de hukuk 

yaratma işinde aktif rol alır. Kanun koyucu genel bir tasarı ve plan vererek, hakim de 

bu genel emri tikel olaylara uygulamak ve inşa’da bulunmak suretiyle hukukun 

yaratılma sürecine katılmış olurlar. Kanunun bu tatbik işinde hakim, sırf bir olayı 

kanundaki kuralın altına koyan bir mantık eylemi icracısı, sadece bir tümdengelim 

makinesi olarak görülmemelidir. Aksine hakim bir çok durumda aklî ve hatta daha 

çok ahlakî değer hükümleri veren önemli bir role sahiptir. 693 

 Serbest hukuk okulunun bazı liderlerine göre, bu ekolde kanuna aykırı olarak 

da karar verilebilmektedir. Çünkü kanun, toplumsal refaha ve kültürün 

yükseltilmesine ulaştıracak bir araçtır. Dolayısıyla kanunlar, bu araç olma özellikleri 

dikkate alınarak yorulanmalıdır. Bu yorum mümkün olmaz ve kanuna göre hüküm 

vermek açıkça bir adaletsizlik olursa, zaruret halinde kanuna aykırı olarak da karar 

verilebilir. Yani ‘kanun koyan şu anda bulunsaydı o da böyle hükmederdi’ diye kabul 

edilmesi gerekir.694 Tabiî ki bu haliyle kanunlar, yargı gücünün elinde çok elastiki bir 

konuma getirilmiş olmaktadır.695 

 Bu ekolün yaklaşımlarına şiddetli eleştiriler getirilmiş hatta bu hareket 

‘yargıç adaleti’ tesis etmeye çalışmakla suçlanmıştır. Çünkü bu hareketin ideali ilaha 

benzer bir hakim kraldır. Bu hakim, serbest takdirine yani kendi hükümranlığına ve 

kontrolü caiz olmayan hukuki hissine uygun hüküm verir. Fakat bu şekilde hukukun 

teminatı yani muayyenlik özelliği ortadan kalkacağı için hiçbir avukat hükmün nasıl 

çıkacağını tahmin edemez hale gelir. Neticede hüküm nihayetinde his meselesi 

                                                 
691 Claude du Pasquier, “Hukukun Tatbiki Hakkında Yeni Görüşler ve İsviçre Mahkeme İçtihatları”, 

(Çev.Jale G.Akipek), A.Ü.H.F. Dergisi, Y.1954, C.11, S.1-2, s.309 
692 Hans Reichel, “Kanun ve Kaza”, (Çev.S.Şakir Ansay), A.Ü.H.F. Dergisi, Y.1951, C.8, S.1-2, s.503 
693 Reichel, “Kanun ve Kaza”, S.1-2, s.505, 509 
694 Reichel, “Kanun ve Kaza”, S.1-2, s.510 
695 Pasquier, “Hukukun Tatbiki”, s.310 
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olunca kanunun ve ilmin bulunmadığı ilkel zamanlara dönülmüş olur. Böylece hukuk 

ilmi inkar edilebilecek, binlerce yıllık çalışmalar boşuna yapılmış olacaktır.696 

 Bu ekolün en fazla tenkid edilen yönlerinden biri de onun hakimi, hukuk 

yaratır konuma getirmesidir. Çünkü kanun ile hakimin arasındaki sınır ortadan 

kalkacağı için hakim kanun koyucu pozisyona geçecektir. Bu da anayasal hukuka 

tecavüz ve parlamentonun yetkilerini gasb demektir. Hatta daha da kötüsü, hakimi 

her şeye kadir kılan bu anlayış her bir vatandaşı hakimin keyfine mahkum hale 

getirecektir. Böylece bu kudret, prensiplerin veya kanunun mutlakiyeti yerine 

hakimliğin mutlakiyetini ikame edecektir.697 

 Yapılan bunca tenkidin yanında, bu hareketin istediği hürriyetin aslında 

hukuktan azadelik olmayıp, belki hukuk içinde bir serbestiyet olduğunu ileri sürenler 

de vardır. Buna göre hakim, ancak kanunu, hukuk ile aynı olmayan kanuna karşı 
şimdiye kadar olduğundan daha serbest bırakılmalıdır. Hakim de durumun 

gereklerine göre hükmünü kanunun kurallarından başka kurallara dayandırarak 

verebilmelidir.698 

 Kısacası bu anlayış, kanuna karşı bir serbestliği değil, kanun fetişizmi 

karşısındaki hürriyeti ifade eder. Kanun metinlerinin uygulanması körü körüne 

olmamalı, hakim her şeyden önce bunun ne gibi bir netice vereceğini dikkate 

almalıdır. Dolayısıyla hakimin hukuk kuralları koyabilme serbestisi bu şekilde 

anlaşılmalıdır.699 Şüphesiz hakim kendisini, kanunun genel emrine herhalde bağlı 

tutmalıdır.700 

 Yukarıda tanıtmaya çalıştığımız serbet hukuk ekolünün ve dolayısıyla serbest 

yorum hareketinin tepkisine benzer tepkilere İslam muhitinde de rastlamak 

mümkündür. Mesela, İslam hukuk tarihinde bu açıdan çok şiddetli eleştirilere maruz 

kalan Necmüddin et-Tûfî’nin (v/h.716) görüşleri bu yaklaşım tarzına örnek 

gösterilebilir. Zira Şer’i delillerin ona göre en kuvvetlisi olan nas ve icma, dinin en 

genel prensibi olan maslahata riayet ilkesine aykırı düştüğü taktirde, ‘tahsis ve 

beyan’ yoluyla, maslahat söz konusu nas veya icmaya öncelenmelidir.701 

 Aynı şekilde, Kur’an ve Sünnet’in sadece birer ‘model teşri’ olduğunu ve 

İslam hukukçularının yapmaları gereken şeyin de bunların teşri gayesinden hareketle 

yeni hükümler vermeleri olduğunu dolayısıyla Kur’an’daki fiili yasamanın lafzî 

anlamda ezelî olmadığını savunan Fazlur Rahman (v.1988)702 ile “Kur’an’ı bir XX. 

Yüzyıl insanı olarak” “tarihi gelişimi ve kronolojik ilkeler esas alınarak” “yeniden 

yorumlamak” gerektiğini savunan Asaf A.A.Feyzi’nin ve yorumun “metinden 

gerçeğe doğru inen bir yol değil, fakat gerçekten metne doğru çıkan bir yol” 
                                                 
696 Reichel, “Kanun ve Kaza”, S.3-4, s.236-237 
697 Reichel, “Kanun ve Kaza”, S.3-4, s.237 
698 Reichel, “Kanun ve Kaza”, S.3-4, s.238 
699 Pasquier. “Hukukun Tatbiki”, s.308 
700 Reichel, “Kanun ve Kaza”, S.1-2, s.505 
701 Necmuddîn et-Tûfî, Risâle fi’l-Mesâlihi’l-Mürsele, el-Matbaatu’l-Ehliye, Beyrut,1324, s.47 
702 Fazlur Rahman, İslâm, s.47-48 
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olduğunu belirterek sosyal ve yaşanan gerçeklikleri nasların metnine önceleyen 

Hasan Hanefî’nin yaklaşımı da böyle bir tepkinin ifadesi sayılabilir.703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
703 Dönmez, “İslam Hukuku”, s.45-46; Ferhat Koca, “İslam Hukukunda Ahkamın Değişimi Üzerine 

Bazı Düşünceler”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S.1, 2003, s.70 
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İKİNCİ BÖLÜM 
ÇAĞDAŞ HUKUKUN VE KUR’ÂN’IN TEMEL AMAÇLARI 

 

A. Çağdaş Hukukta Amaç 
 

 Amaçsallık prensibinin hukukla telifi genellikle mümkündür. Hatta bu 

prensib hukukun zorunlu unsurlarından biri ve hukukî dinamizme hakim olan hayat 

verici bir faktördür.704 Hukuku, etik ve manevi bir varlık olarak hukuki ve sosyolojik 

gerçekliğe bağlar. Fakat hukukun amaçsallık prensibinin böyle bir faktör haline 

gelebilmesi için hukuki ödevlere ve subjektif haklara göre normatif sınırlamalar 

altına alınması gerekir.705 

Normatif özelliğe sahip olan hukuk biliminde değer hükümleri verildiği, 

dolayısıyla normatif  bilimlerde olduğu gibi hukukun da aksiyoloji ile (değer 

teorisiyle) ilişkili olduğu söylenebilir.706 

 Hukuk, insanlığın bir hayat düzeni olması yönüyle, insan hayatına hizmet 

amacını hedef almaktadır. Bu hukukun önemli bir özelliğidir. Hukuk mahiyeti 

itibariyle fonksiyonel ve teleolojiktir. Hukuk nedir sorusu, hukukun gayesiyle ilgili 

sorulacak soruları da içinde barındırır. Burada gaye ile ilk etapta kastedilen doğrudan 

ampirik, insani hayattan doğan; fayda, menfaat ve benzeri gayelerdir. Aslında insan 

gibi çok yönlü bir fenomen olan hukukun gayelerini ‘yüksek ve hedef gayeler’ ile 

‘vasıta gayeler’  şeklinde iki grupta ele almak gerekir. Vasıta gayeler yukarıda da 

belirtildiği gibi, insanların sosyal hayattaki ilişkilerinden doğan pratik gayelerdir. 

Hedef gayeler ise, söz konusu ettiğimiz ampirik vasıta gayeleri ve ona ait ölçütleri ve 

hukukun bütün fonksiyonlarını kapsayan yüksek gayelerdir. Bunlar kısaca ‘insanlık 

gayeleri’ diyebileceğimiz; hürriyet, hakikat ve adalet gibi gayelerdir. Bu gayeler 

kişisel ve genel refah ve saadetin de üstünde bir mertebede bulunur. Aslında kişisel 

ve genel refah ve saadetin gerçekleşebilmesi de bu gayelerin gözetilmesiyle 

mümkündür. Dolayısıyla kişinin ve toplumun refah ve menfaati, hürriyet, hakikat ve 

adalet gayelerine hizmet edildiği ve bunlara göre düzenlendiği sürece bir anlam ve 

değer ifade ederler. Hukuk normunun formel, mantıksal bir yapıdan ve ampirik 

unsurlardan başka bir de ‘hayır’ unsurunu taşıması gerekir. Bu hayır unsuru da 

                                                 
704 (Gerçi Varoluşçu hukuk teorisi, hukukun amacına yönelik tartışmaları faydalı görmemektedir. 

Onlara göre amacın hukuku oluşturduğu çoğu kez ileri sürülmekle birlikte amacın ne olduğuna bir 
açıklık getirilebilmiş değildir. Yapılan araştırmalar rasyonel amacın yanında irrasyonel amacın da 
bulunduğu göstermiştir. Diğer taraftan, değişen amaçlar birbiriyle öylesine çelişebilir ki, birleştirici 
bir amaç ilkesine ulaşmak imkansızlaşabilir. Ayrıca amaç kavramı, o ölçüde soyut ve geneldir ki, 
bütün kanıtları kapsayabilir ve dolayısıyla hiçbir şeyi açıklamayabilir. Amaç kavramı emir ve 
yasakların tanımında kanun koyucuya yardım ettiği, dolayısıyla kanun koyma işinde faydalı 
olabildiği halde, somut bir çözüme ulaşmada bu kavramın aktif bir fonksiyon icra etmesi 
düşünülemez. Güriz, Hukuk Felsefesi, s.428) 

705 Rahmi Çobanoğlu, Hukukta Gaye Problemi, İ.Ü.H.F. Yay., İst., 1964, s.6 
706 Çobanoğlu, Gaye, s.96 



 161 

belirttiğimiz gibi hürriyet, hakikat ve adalettir. Bu unsurları içermeyen bir norm, bir 

hukuki hüküm, belki formel ve mantıksal açıdan bir  hukuk olsa da objektif muhteva 

ve esas bakımından hukuk değildir.707 

 Dolayısıyla pozitivizmin savunduğu ve geçerli kılmaya çalıştığı ampirik gaye 

anlayışını aşmak gerekir. Yoksa, hukukun tek gayesini ya devletin iradesinde veya 

yüksek menfaatlerinde veyahut toplumsal, siyasi, ekonomik hayatın pratik şart ve 

gayelerinde aramak gerekecektir. Bu durumda ya siyasi veya sadece hayata bağlı bir 

hukuk anlayışını ön plana çıkarmış oluruz. Oysa, söz konusu olan şey, devlet ve 

toplumun çıkarlarının da, gerçeklerin izin verdiği oranda, değerlenip ayarlandığı, 

hukukun nihai değerini, yüce hedefini belirlemektir. Hukukun nihai değer ve hedefi 

konusu ise felsefi mahiyettedir. Yani bu değer ve hedef felsefi bir değer hedeftir. 

Hukukun ampirik gayelerinin hemen ötesinde bulunan ve hukuku gerçekten hukuk 

yapan aşkın bir değerdir.708 

 Müsbet hukukun varlığının hikmeti ve vazifesi hakka ve adalete, hürriyete ve 

böylece son tahlilde ahlakî ideye hizmet etmektir. O bu vazifesini ne kadar iyi yerine 

getirirse, toplumda ahenk ve denge, huzur ve sukûn da o oranda tesis edilir. Hukuk 

öncelikle toplumda ilk hedef olarak emniyeti ve son hedef olarak da adaleti gaye 

edinir. Hukuku hukuk yapan şey, onun sadece belli usul ve merasim içerisinde, belli 

şekillere uyularak ortaya konmuş bir irade olması değil aksine ihtiva ettiği ve 

gerçekleştirdiği hayır unsuru yani adalet idesidir. Gerçi müsbet hukuk her zaman 

adaletin objektif  bir ifadesi olmamıştır. Çünkü adalete aykırı müsbet hukuk da 

vardır. Fakat müsbet hukuk yine de adaleti gerçekleştirme yönünde gayret sarfeder 

ve de sarfetmelidir. Biz adalet idesini, adalet idesi olduğu için gerçekleştirmeliyiz. 

Çünkü o, gayesini bizzat kendinde taşır. Adalet ise tanımı üzerinde bir birlik 

sağlanamamışsa da genelde; herkese ait olduğu şeyi verme, herkese hakkettiğini 

tanıma, tahsis etme zihniyeti olarak tarif edilir.709 Arsito’dan bugüne kadar da 

dağıtıcı ve denkleştirici adalet olarak iki bölümde değerlendirilir. 710 

 Dağıtıcı adalet, şeref ve malların paylaştırılmasında herkesin yeteneğine ve 

toplum içindeki durumuna göre kendine yani payına düşeni alması demektir. Bu 

adaletin işlevi, kişi ile toplum ve kişi ile devlet arasındaki ilişkileri düzene 

koymaktır. Burada eşitlik ilkesine önemli bir yer verilmektedir. Ancak bu eşitlik 

mutlak değil göreceli bir özellik taşır. Kişinin sadece hakları değil, ödevleri de 

toplum içindeki konumuna ve yeteneklerine göre farklılık gösterecektir.711  

                                                 
707 Çağıl, Hukuk İlmi, s.28-30 
708 Çağıl, Hukuk İlmi, s.473 
709 [Adalet konusunda değişik ölçütleri vurgulayan altı adalet ilkesi şöyle sıralanmıştır: 1-Herkese aynı 

şey 2-Herkese liyakatına göre 3-Herkese ortaya koyduklarına göre 4-Herkese ihtiyaçlarına göre     
5-Herkese sosyal konumuna göre 6- Herkese yasal haklarına göre. Chaim Perelman, “Yeniden 
Soruşturulan Adalet”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Alkım Yay., İst. 
1997, s.389] 

710 Çağıl, Hukuk İlmi, s.31-34 
711 Adnan Güriz, Adalet Kavramı, (2.Baskı), Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2001, s.8 
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 Kısacası dağıtıcı adalet türü, salt aritmetik eşitlik yerine bireylerin ihtiyaç, 

yetenek ve imkanlarına uyan orantılı bir eşitlik düşüncesinin neticesidir. Her ne 

kadar ilk bakışta, salt eşitliği yani tüm insanların tam bir eşitliğini ön gören 

denkleştirici adalet en geçerli adalet türü gibi gözükse de, herkesin eşit işleme tabi 

tutulması bazı durumlarda bizzat eşitliğin bozulmasını netice verir. Nitekim baş 
vergisi değil, kazanca göre alınan vergi adaletli bir vergi uygulamasıdır. Bunun 

sebebi yukarıda da belirtildiği gibi bireylerin ihtiyaçları, yetenekleri ve imkanları 

bakımından birbirlerinden farklı oluşları, birbirlerine eşit olmamalarıdır. Mesela suç 

ile ceza arasındaki ilişkiler de daha çok dağıtıcı adalet anlayışıyla düzenlenir. Aynı 

şekilde, işçilerin çalışma sürelerine ve performanslarına göre değişik ücretler 

alamaları, bir sınav ya da yarışmada kişilerin farklı şekillerde derecelendirilmeleri, 

temelini ve meşruluğunu hep dağıtıcı adalet düşüncesinde bulur.712 

Denkleştirici adalet ise, hukuki ilişkide taraf olanların eşit muamele görmesi 

demektir. Bu uygulamada kişisel ve subjektif durumlar dikkate alınmamalıdır. 

Tazminat sorumluluğunun zarar verene ait olması, ceza hukukunda suç işleyenin hak 

ettiği cezayı çekmesi hep denkleştirici adaletin sonucudur.713 

 Denkleştirici adalet salt aritmetik eşitliğe dayanır. Buna göre, her bir fert, 

kendisini diğerlerinden farklı kılan herhangi bir özelliği dikkate alınmadan aynı 

muameleyi görmelidir. Genç yada yaşlı, hasta yada sağlıklı, zengin yada yoksul, 

soylu yada soysuz, beyaz yada siyah, özürlü yada özürsüz olup olmadığına 

bakmadan herkesin hiçbir ayırım yapılmaksızın eşit işleme tabi tutulması bu adalet 

türünün bir gereğidir. Denkleştirici adaletin gereği, hiç kimsenin verdiğinden daha 

çok almaması, bu bakımdan daha üstün tutulmamasıdır.714 

 Tabii hukuk ekolüne göre, adalet ile eşitlik arasında yakın bir ilişki vardır. 

Çünkü adalet için yapılan mücadeleler çoğu zaman eşitsizlikleri ortadan kaldırmak 

için yapılmıştır. Eşitlik, benzerlere benzer şekilde davranılması anlamına gelir. 

Ancak eşitlik değişik aşamalarda farklı anlamlar yüklenmiştir. Mesela, eşit muamele 

görme, fırsat eşitliği, temel ihtiyaçların karşılanmasında eşitlik anlamlarında 

kullanılmıştır. Bu arada adalet uygulamasında da anlaşıldığı üzere eşitlik mutlak 

içerikli bir kavram değildir. Çünkü vatandaşla yabancı, reşit olanla olmayan arasında 

olduğu gibi farklı hukuki statüde bulunan insanlar her zaman söz konusudur. Bu 

durumda şartların gereklerine göre, nimetlerin ve külfetlerin farklılaşması adaletin 

bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Zira, değişik durumlarda bulunanlara farklı 

davranılması eşitlik ilkesine aykırı değildir. Adalet kavramının bir diğer unsuru da 

rasyonelliktir. Yani kişiye yapılacak uygulamanın belli kurallarla önceden 

belirlenmesi, kişinin keyfi bir uygulamayla karşı karşıya kalmaması demektir. Bu 

nedenle adalete uygun uygulama özünde, düzenli ve rasyonel uygulamanın 

                                                 
712 Vecdi Aral, Hukuk Felsefesinin Sorunları, Filiz Kitabevi, İst., 1992, s.131-133 
713 Güriz, Adalet, s.8 
714 Aral, Hukuk Felsefesi, s.131 
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kendisidir. Çünkü adalet keyfiliğin zıttıdır. Yani adaletle keyfiliği uzlaştırmak 

imkansızdır. Adalete göre karar vermek, hakimin hukuk kuralına göre karar vermesi 

anlamına gelir. Adalet ile güvenlik arasında da vazgeçilmez bir ilişkiden söz edilir. 

Çünkü güvenlik olmadan hayat, hürriyet, mülkiyet, eşitlik gibi temel değerler de 

gerçekleşemez.715 

 Pozitivist hukuk ekolünde ise adalet konusuyla ilgili değerlendirmeler, pozitif 

hukuk düzeniyle paralel olarak yapılmıştır. Yani hukuk hayatı bakımından adaletle, 

haklılıkla, ilgili değerlendirmeler yapabilmek için öncelikle şu veya bu şekilde 

oluşmuş bir hukuk düzeninin varlığı gereklidir. Mesela ilk önce vergi alınması olayı 

gerçekleşmilidir ki, vergi adaleti ile ilgili değerlendirmeler yapılabilsin. Hukuki 

pozitivizm, adalet kavramının tanımlanması çok zor olduğu görüşündedir. 

Dolayısıyla bazı pozitivist hukukçular adalet konusunun inceleme ve tartışma 

gündeminin dışında bırakılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Tanımlamadaki zorluk 

nedeniyle bazı yazarlar bu sorunu reddetme yoluyla belirleme yöntemiyle çözmeye 

çalışmışlardır. Buna göre adalet, adaletsizliğin olmadığı somut durumlar dikkate 

alınarak nitelendirilmelidir.716 

 Kimi pozitivist hukukçular da adalet kavramıyla ilgili bu belirsizliği konuyla 

ilgili bazı temel kurallar belirlemek suretiyle çözümlemeye çalışmışlardır. Bu 

kuralları; toplumda hukuk kurallarının düzenli biçimde uygulanması ve minimum bir 

etkinliğe sahip olması, benzer durumların benzer uygulamaya tabi tutulması ve 

böylece hukuki uygulamada kararlılık ve birliğin sağlanması ve son olarak ta adam 

öldürme, hırsızlık, şiddet kulanma gibi fiillerin hukuk düzeni tarafından red edilmesi 

şeklinde sıralamamız mümkündür.717 

 Son olarak adalet ve/veya adaletsizlik konusunu irdelerken nasafet (nasfet) 

kavramıyla aralarındaki ilişkiden de bahsetmek gerekir. Çünkü genel ve soyut hukuk 

kuralını, kişisel ve özel duruma uygulamak bazen büyük haksızlıklara ve zarara 

neden olabileceğinden, bu gibi durumlarda nasafet ilkesine riayet etmek gerekecektir. 

Yani bu ilke, çoğu kez genel ve soyut olan katı ve sert hukuk kuralının, özele ve 

somuta indirgenmesi anlamına gelmektedir. Nasafet (hakkaniyet) kavramı şekilci 

pozitif hukukun yanında daha serbest olan, hukuk kurallarını daha esnek yorumlayan 

bir hukuka karşılık gelmektedir. Mesela, aç kaldığı için ekmek çalan bir kimseyi 

hırsızlık suçunun faili kabul edip cezalandırmak nasafet uygulamasıyla örtüşmez. 

Nasafet (equity) değişen hayat şartlarının getirdiği yenilik ihtiyacını karşılamak 

açısından da önemli ve faydalı bir işlev görmektedir.718  

 Gerçek adalet somut olayları ve insanların özellik ve farklılıklarının tümünü 

dikkate almak durumundadır. Mesela, borçlunun borcunu zamanında ödeme 

zorunluluğu, sırf o şahsa ait söz gelimi; hastalanmış olması, işini kaybetmiş olması 

                                                 
715 Güriz, Adalet, s.13-16 
716 Güriz, Adalet, s.20-21 
717 Güriz, Adalet, s.22 
718 Güriz, Adalet, s.28-31 
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gibi bir takım özel durumlardan dolayı kendisini zor durumda bırakabilir ve bu 

nedenle de adaletsiz görülebilir. Fakat hukuk, her bir olay ve bireyin özelliklerine 

göre ayrı ayrı kanun çıkaramayacağı ve bu şekilde bir düzen de kuralamayacağı için, 

hakkaniyetin gereğini doğrudan doğruya yerine getiremez; bunu ancak hakimin 

somut olaylardaki uygulamaları gerçekleştirebilir. Bu nedenledir ki, ‘adaletsiz’ sözü 

kanunlar için değil daha çok yasalara rağmen hakkaniyetli bir karar vermesini 

bilemeyen hakimler için kullanılır. Hukukun, olayların özellik ve farklılıklarına ve 

böylece aktif yaşama uygun bir işlev görebilmesinin önünü açmak için, hakimlerin 

yazılı kurallara boyun eğmekten, insanlar için ne önem taşıdıklarına bakmadan 

onların sözcüklerini harfiyen uygulamaktan vazgeçmeleri gerekir. Aksi taktirde 

adalet, hayata ve insanlığa karşı duygusuzlaşır, canlılığını yitiri ve bürokrasi içinde 

boğulur gider.719 

 Ancak doğal olarak, hakkaniyet/nasafet ilkesinin de bir takım sınırlamalara 

tabi tutulması gerekir. Zira tam bir hakkaniyet yine bizi adaletsizliğe götürecektir. 

Mesela, hırsızlığı kim yaparsa yapsın cezalandırılmalıdır. Bu karar şahıslara göre 

farklılık göstermemelidir. Ancak, bu fiilin özel şartları ve onu yapanın özel ilişkileri, 

cezanın miktarını ya da ertelenip ertelenmeyeceğini etkileyebilir; fakat, cezanın 

verilip verilmeyeceğinde bir etkisi olamaz. Yine bunun gibi, borçlu olan bir kimsenin 

borçlarını ödemeye mahkum edilmesi gerekir. Fakat, medeni usul düzeni borçluyu 

çıplak bırakacak ölçüde hacizden de korur ve bunun gibi evi boşaltmaya mahkum 

edilmiş kiracıya da bir boşaltma süresi verir.720 

 Adaletin diğer bir türü de, toplumla birey arasındaki ilişkilerin 

düzenlenmesinde rol oynayan sosyal adalettir. Bu adaletin uygulanmasında bireyler, 

tek başına değerlendirilmeyip, yalnızca toplumun bir üyesi olarak dikkate alınırlar. 

Çünkü sosyal adalete göre toplumsal ilişkiler, ‘ortaklaşa iyi’nin gerçekleştirilmesi 

amacına göre düzenlenirler. Dolayısıyla bu tür adalete göre, herkese bütünün bir 

üyesi olarak düşen hak ve ödevlerin ne olduğu belirlenir. Bu hak ve ödevlerin 

belirlenmesinde ölçü, bütünün iyiliği yani ‘ortaklaşa iyi’dir. Bu anlayış temelini, 

insanın sosyal bir varlık olmasında ve varlığını toplum içinde sürdürebilecek 

olmasında bulur. Toplumdan faydalandıklarına göre de insanların, toplumun varlığını 

korumak için onun diğer üyeleriyle yardımlaşması gerekli ve adaletlidir. 721 

 Modern Sosyal Felsefe’de geliştirilen bir ilke olarak sosyal adalet özetle; bir 

toplumda ekonomik yönden güçlü ve güçsüz halk grupları (sosyal sınıflar) arasında 

sosyo-ekonomik bir denge kurarak, toplumsal gerçeğe uygun adaletli bir düzen 

yaratmaktadır. Dolayısıyla kimi hukukçulara göre sosyal adalet kavramı; genellikle 

“ekonomik adalet” olarak anlaşılır.722 

                                                 
719 Aral, Hukuk Felsefesi, s.134 
720 Aral, Hukuk Felsefesi, s.134-135 
721 Aral, Hukuk Felsefesi. s.135 
722 Adil İzveren, Hukuk Felsefesi, D.E.Ü.H.F. Yay., Ankara, 1988, s.158, 160 
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 Kısacası adaleti tanımlamanın ya da adaletsizlikleri önlemin doğru yöntemi 

soyut ve genel ilkeler tespit arayışında değil, somut adaletsizlik durumlarını 

belirleme ve bu konularda uzlaşma temininden geçmektedir.723 

 Diğer taraftan kanunlar ile gözetilen değişik amaçlar arasında bir çatışma 

çıkarsa, hukuk sisteminin genel olarak hangi amaca üstünlük ve öncelik tanıdığının 

araştırılarak belirlenmesi ve çatışmanın bu verilere göre giderilmesi gerekecektir. 

Haliyle bu neticelenmesi oldukça güç olan bir işlemdir. Çünkü aynı anda, iki farklı 

amacın aynı ölçüde öncelikli ve önemli olduğu iddia edilebilir. Hukuki amaçların 

değerler sıralaması her bir uygulayıcıya göre farklılıklar arzedebilir. Bu durumda  

temelde fizikötesi bir nitelik taşıyan amaç sorununda, ahlaki amaçlarda olduğu gibi, 

hukuki amaçların belirlenmesinde veya birden çok amacın hiyerarşik sıralamasında  

geçerli ve objektif bir kriterin nasıl ve neye göre belirleneceği büyük bir   

problemdir. 724 

Mesela; hukukun nihai olarak gerçekleştirmeyi amaç edindiği adalet ile 

hukuki emniyet arasında bir çelişki söz konusudur. Hukuki emniyet, bizi hukukun 

şeklileştirilmesine, formüle edilmesine götürdüğü için münferit ve somut olaylar 

ikinci plana atılır. Bu nedenle hukuki emniyet, münferit ve somut olayların adaleti 

demek olan nasafetle (hakkaniyet) çelişir. Aynı şekilde hukuki emniyet ile maksada 

uygunluk dediğimiz pratik fayda arasında da zıt bir ilişki vardır. Buradan da 

anlaşıldığı gibi, hukukun sayılan bu fonksiyonları arasındaki söz konusu çelişkiler 

neticede yine hukukun mahiyetinde var olan özelliklerdir. Dolayısıyla bu çelişkiler 

tamamiyle ortadan kaldırılamaz. Bunlar gerçeklikler ile ideallerin, ideler ile ampirik 

hayatın devamlı çatışmasından doğar. Bu nedenle bunlar arasında bir denge kurmak 

zorunludur. Kısacası bütün mesele, hukukun uygulamasında bu farklı görüşler 

arasında, yani nizam, hukuki emniyet, maksada uygunluk ve adalet unsurları arasında 

doğru ve makul bir ilişkiyi ve derecelendirmeyi kurmaktır. Mesela, ceza veya aile 

hukuku alanında adalet düşüncesi, maksada uygunluk düşüncesinden, hukukun diğer 

alanlarına göre daha üstün tutulmaktadır. Fakat yine özellikle ceza hukukunda 

hukuki emniyet de büyük önem taşımaktadır. Buna karşılık idare veya iktisat hukuku 

alanlarında ‘maksada uygunluk’ ihtiyacını, diğer unsurlara önceleme anlayışı daha 

hakim durumdadır. İnsan hayatı, insan şerefi, insanın varlığının söz konusu olduğu 

durumlarda ise adalet ve hukuki emniyet ihtiyacı daima ön planda olacaktır. Her bir 

bakış açısı diğer bakış açısınına aleyhine olarak korunabilir. Hukukun temel 

prensiplerinin her biri tavizlere veya aralarındaki sınırlarda değişiklik yapmaya 

uygundur. Fakat bu prensiplerin hiç birinden tamamiyle vazgeçilmesi söz konusu 

olamaz. Dayanılması mümkün olmayan haksızlıkların, adeletsizliklerin,  düzen ve 

                                                 
723 Güriz, Adalet, s.33 
724 Güriz, Hukuk Felsefesi, s.65, 67, 68 
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emniyeti bozan şeylerin, hayata ve topluma aykırı işlerin, insanlığa sığmayan 

davranışların artık ‘hukuk’ sayılaması mümkün değildir.725  

 Hukukun nihai gayesi adalet ile toplumsal fayda gayesinin de çeliştiği 

durumlar olabilir. Özellikle “Topluma faydalı olan her şey haktır, hukuka 

uygundur”726 kuralının savunulması, fert üstü bir gayeyi tek taraflı ve aşırı bir şekilde 

ileri sürmek demektir. Bu görüş, umumun fayda ve menfaatini ön plana almakla 

kalmayıp aynı zamanda kaba kuvveti de umumun menfaati ile aynı dereceye 

getirmektedir. Bu ise bizi kişisel insan haklarının tamamiyle inkarı neticesine 

götürmektedir. Bu bakış açısı son tahlilde ‘fayda ve menfaat gayesini adalet idesinin 

üzerine çıkarmayı’ içermektedir. Oysaki fert ile topluluk arasındaki değer ilişkisini 

belirleyecek olan ölçüt adalettir. Normal durumlarda hukuki emniyet de fayda ve 

menfaat yaklaşımından önce gelir ve ondan üstündür. Çünkü fayda ve menfaate, 

pratik fayda gayesine uygunluk düşüncesi bizi istikrara götüremez. Bu nedenle 

‘sözde gayeye uygunluğu’ keyfi hareketten ayırmak mümkün değildir. Halbuki 

hukuki emniyetin gayesi, tek ve açık bir hukuk düzeninin kurulmasını temin 

etmektir.727 

 Neticede asıl olan, tek tek insanlar olduğuna göre, bütün mesele insan teki ile 

diğerleri yani toplum arasında ahenkli ve adil bir ilişkinin kurulabilmesidir. Bu da 

ancak insanların ruhlarını ve kişiliklerini yok etmemek, onları bir sistemin kölesi 

durumuna getirmemekle sağlanabilir. İnsan tekini kütle haline getirmemeli aksine 

onlar arasındaki farklılıkları korumak şartıyla, aralarında adil, hoşgürülü bir ahenk ve 

denge oluşturmalıdır. Hürriyet de bir bakıma bu ahenk ve denge içinde gizlidir. İnsan 

denilen yüce ve temel gerçekliğin özünde hürriyet, ahlak, hakikat ve adaletten oluşan 

dört temel değer vardır. Bu temel değerlerin her biri vazgeçilmezdir, çünkü biri 

olmadan diğerlerinin de gerçekleşmesi mümkün değildir. Dolayısıyla fert ve toplum 

ikilemi arasındaki ilişkiler ancak bu değerlerin rehberliğinde sürdürülebilir. Sonuçta 

yapılması gereken; Kant’ın felsefesinde de hukukun, gerek fertler ve gerekse 

milletler arasındaki ilişkilerde, pozitivizmi aşan gayesi olan insanlık yani ‘insan 

hayatı, insan şerefi ve insan şahsiyeti’ değerlerine fertler arası, fertle devlet ve hatta 

devletler arası ilişkilerde saygı göstermektir.728 

 Bu durumda insanın ve insana hizmet etmekle sorumlu olan devletin ve 

toplumun hizmet etmeleri gereken değerler; hürriyet, adalet ve ahlaktır yani kısaca 

insaniyettir. Kamu yararı, refah ve mutluluğu, ekonomik kalkınma ve gelişme 

                                                 
725 Çağıl, Hukuk İlmi, s.36-38 
726 (Antik veya Hıristiyan olmayan dünyada toplum adına hukukun ve kişisel faydanın hep feda 

edilmesi istenmiştir. Tıpkı bugün marksist komünizmde olduğu gibi. Diğer taraftan 19. yüzyıl 
ferdiyetçilik ve kapitalizmi de topluluğun haklarını ve değerlerini kişisel haklar ve menfaatler lehine 
feda etme adaletsizliğini göstermiştir. Çobanoğlu, Gaye, s.199) 

727 Çağıl, Hukuk İlmi, s.51 
728 Çağıl, Hukuk İlmi, s.489-491 
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zorunlu olmakla birlikte yine de bu yüksek değerlere hizmet eden birer vasıta 

değerdirler ve öyle olmalıdırlar.729 

 Hukukun gayesi olarak nitelendirilen farklı unsurları derecelendirmek ve 

aralarında bir denge oluşturmak için dikkat edilmesi gereken şartlardan en önemlisi 

adaletin, hukukun diğer bütün fonksiyonlarına karşı sahip olduğu üstünlüğü göz 

önünde bulundurmaktır. Çünkü hakikat, hürriyet, insanlık, hayır ve güzellik gibi 

yüce ve mutlak bir değer olan adalet, hukuki emniyet ve maksada uygunluktan daha 

üstün bir değerdir. Bu nedenle çelişmeleri ve ihtilafları durumunda adalet gayesi 

diğerlerine öncelenmelidir. 730 

 Adalet formel bir idedir; fakat sadece formel yani biçimsel değildir. Aynı 

zamanda finalist (gâî) bir karakter taşır. Adaletin bu finalist özelliği, insanı yine 

adaleti gerçekleştirmeye yöneltir. Adaletteki bu biçimsellik, dinamik, yani gayesini, 

muhtevasını arayan bir biçimselliktir. Netice olarak en yüksek hakikat “ahlak ve 

adalet” yani insaniyettir. Hakikate, ahlak ve adalete de (insaniyete) ancak “hürriyet” 

ile ulaşılır.731 

  Ancak belirtmek gerekir ki, hukukun hedeflediği amacın ne olduğu 

hususunda hukukçular arasında bir görüş birliği bulunmamaktadır. Günümüze kadar, 

hukukun amacıyla ilgili olarak; “güvenliğin sağlanması”, “toplumun mutluluğu 
veya iyiliği”, “toplumsal yaşamı düzenleme”, “toplumsal ihtiyaçları karşılama” 

“adalet”, “hürriyet”, “eşitlik”, “insanın bağımsız bir değer sayılması”, gibi 

hedefler ortaya konmuş ve bu amaçlar arasında daha önemliden daha az önemliye 

doğru hiyerarşik bir sıralamanın da bulunduğu ileri sürülmüştür.732  

 Aslında yürürlüğe konulan bir kanunun doğrudan doğruya olan amacı, bu 

kanunun uygulanması yani ona uyulmasıdır. Çünkü her kanun öncelikle kendisine 

uyulması için yürürlüğe konur. Ancak diğer taraftan kanun koyucunun bir kanunu 

çıkarırken göz önünde tuttuğu diğer bir takım amaçlar da söz konusu olabilir. Mesela 

alkollü içeceklerin üretim ve tüketimine sınırlama getiren bir kanuni düzenleme ile 

gözetilen doğrudan amaç; bu kanuna riayet edilmesidir. Bu ilk amaçla birlikte, 

alkolün doğurduğu hastalıkları engelleme, alkol kullanımı nedeniyle artan suç 

oranlarını düşürme ve buna benzer diğer bir takım amaçlar da bu kanunla 

hedeflenmiş olabilir. Bazı hukukçular, hukukun yöneldiği diğer amaçlar ne olursa 

olsun hizmet ettiği temel amacın ‘toplumda güvenliğin sağlanması’ ve ‘hukuka 
riayetin’ temin edilmesi olduğunu ileri sürerler. Bunun yanında öne sürülen diğer bir 

görüş de, hukukun bu doğrudan amaçlarının yanında hizmet ettiği başka bir çok 

amacın da olduğu yönündedir.733  

                                                 
729 Çağıl, Hukuk İlmi, s.46 
730 Çağıl, Hukuk İlmi, s.38 
731 Çağıl, Hukuk İlmi, s.41,46 
732 Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, A.Ü.H.F. Yay., Ankara, 1987, s.60-61; Bilge, Hukuk, s.29-30 
733 Güriz, Hukuk Felsefesi, s.62 
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 Kanun koyucu bir kanunu çıkarırken belli bir amaçla hareket eder. Bu amacı 

tespit edebilmek için de, kanunun veya kuralın metnine, kanunun gerekçesine ve 

kanunla ilgili olarak yasama organında belirtilen görüşlere bakılabilir. Bu şekilde 

belirlenen amaç ‘rasyonel amaç’ olarak nitelendirilir. Fakat bazı durumlarda, 

kanunun veya hukuk kuralının uygulamada oluşan  ‘fiilî  amacı’  ile ‘rasyonel 

amacı’arasında farklılıklar oluşabilir, hatta onunla çelişebilir. Çünkü kanunun 

uygulanması esnasında, daha önce hiç düşünülmemiş ve kastedilmemiş olan çok 

daha farklı bir amaç ortaya çıkabilir.734 

 Hukukun amacının en önemli fonksiyonlarından biri de yargı sürecine ışık 

tutmak, yol göstermektir. Dolayısıyla somut bir olaya uygulanacak soyut hukuk 

kuralı tespit edilirken, o kural ile gözetilen amaç düşünülmelidir. Eğer soyut hukuk 

kuralının belirlenen amacı X iken, bu kuralın somut olaya uygulanması esnasında X 

amacına aykırı bir durum ortaya çıkarsa, bu taktirde hukuki yargılamada bir yanlışlık 

olduğu ileri sürülebilir.  

 Hukukta amaçsallık ve adalet idesi ile ilgi bu ön bilgilerden sonra genel 

olarak hukuk ekollerinin hukukta amaçsallık konusuna yaklaşımlarının üç ana görüş 
etrafından toplandığını söylebiliriz. Bu görüşlerden ikisi hukukun teleolojik 

mahiyette olamayacağını idda ederken, Tabii Hukuk Ekolü taraftarları bu reddiyeye 

şiddetle karşı çıkmaktadır. Bu temel yaklaşımları aşağıdaki şekilde özetleyebilir: 

 

a) Pozitivist Görüş 
 

Bu görüşü benimseyen pozitivist hukukçular, her türlü finalist ve teleolojik 

düşünceyi reddederler. Onlara göre, pozitif hukuk, sosyal gayesi yönüyle değil, 

kaynağı itibariyle hukuktur. Ahlaki değerler ve siyasi hedefler hukuk ötesidirler.735 

Pozitivistlere göre, bir ilim olma iddiasında olan hukukun, kuralları 

yönünden, sosyal olayların doğrudan doğruya gözlemlenmesinden çıkarılması 

gerekir. Böylece hukuk, yer ve zamana göre değişken olan bir takım subjektif 

değerlendirmeler yerine pozitif olayların gözlemlenmesine dayanan gerçekçi 

hükümlerle hareket ederek hakiki bir ilim dalı olabilir. Aksi takdirde, hukuk ilmi 

sahasından çıkılıp değer hükümleri alanına geçilmiş dolayısıyla ahlak, siyaset veya 

metafizik yapılmış olur.736  

Pozitivizm, hukukun gayesini sosyal fiziğin durum ve şartlarından çıkarmaya 

çalışır. Buna göre hukuk normunun gayesi, sosyal, siyasi ve ekonomik hayatın 

realitelerine hizmet etmektir. Dolayısıyla pozitivizme göre, bu haliyle hukuk, başka 

şartların doğurduğu gayelere hizmet eden bir araçtır. Bu nedenle pozitivist görüş, 

                                                 
734 Güriz, Hukuk Felsefesi. s.62-63 
735 Çobanoğlu, Gaye, s.116-117 
736 Çobanoğlu, Gaye, s.7-8 
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hukukun özündeki nihai gayeyi, onun mahiyetinin idesinden çıkan nihai değeri, yani 

insaniyet ve adaleti görmezlikten gelmektedir.737 

 

b) Faydacı Görüş 
 

Pozitivist hukukçular ile aynı görüşü benimseyen hukuk sosyologları da, 

hukukun; ahlak, mantık, gramer veya estetik gibi normatif ve amaçsal bir ilim 

olabileceği fikrini reddetmektedir.738 

 Faydacı hukuk teorisi, röletivist bir nitelik taşıdığından mutlak ilkelerin 

varlığını kabul eden ve gerçeği aramak amacını güden akılcı doktrinlerin hep 

karşısında yer almıştır. Bu eğilime göre hukukun amacı; adaleti gerçekleştirmek 

değil, insanların çıkarlarını korumak için en uygun şartları hazırlamaktır. Bu 

yaklaşımlarından dolayıdır ki faydacı düşünürler tabii hukuk teorisini reddederek 

soyut adalet idesi yerine somut ve rölatif fayda kavramını koymayı tercih etmişlerdir. 

Menfaatlerin korunması, menfaatler arasındaki çatışmaların giderilmesi ve fayda 

ilkesinin uygulanması faydacı ekolün amacı haline gelmiştir.739  

Sosyal faydacılık anlayışının savunucusu Alman hukukçu Jhering “Hukukta 

Amaç” adlı ünlü eserinde hukukun amacı nedir sorusuna cevap ararken hukuku şöyle 

tanımlar: “Hukuk, kelimenin en geniş anlamında devlet gücü tarafından dış zorlama 

ile güvence altına alınan sosyal hayat şartlarının bütünüdür” Bu itibarla hukukun 

amacı da sürekli değişkenlik gösteren sosyal hayat şartlarını güvence altına almaktır. 

Tabiî ki tanımda yer alan ‘sosyal hayat şartları’ deyimi tamamiyle görecelidir. Ona 

göre de zaten hukukun kriteri mutlak anlamda bir gerçeklik değildir. Hukukun 

içeriğini rölatif nitelikli amaç oluşturur. Dolayısıyla hukukun içeriği sınırsız biçimde 

farklılaşabilir. O halde sosyal hayat şartları, sosyal gereklilikler tarafından sürekli 

yenilenerek belirlenecektir.740  

Ancak Jhering sosyal hayat şartlarını sadece insanın fiziki varlığı ile sınırlı 

tutma eğilimindedir. Bu nedenle ona göre insan hayatında dört faaliyet alanı başlıca 

rölü oynamaktadır. Bunlar ise; hayatın korunması, türün devamı, çalışma ve 
çalışma sonunda üretilen malların değiş-tokuşudur. Görüldüğü gibi o bu 

yaklaşımı ile, insan hayatını fiziki varlığı ile sınırlamakta ve insanın fiziki 

varlığından öte ihtiyaç duyduğu manevi değerleri ihmal etmektedir.741 

Hukuku yeryüzündeki en yüksek değer ve kendi başına bir amaç olarak 

görmeyen ve hatta onu sadece bir amacın aracı olarak nitelendiren Jhering’e tabii 

hukuk taraftarları cihetinden yöneltilen en önemli eleştiri, sosyal hayatta görülen 
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740 Güriz, Hukuk Felsefesi, s.289-290,297 
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değişik menfaat çatışmaları arasında denge kurma görevini zorunlu olarak yerine 

getiren hukukun dayanacağı bir adalet ölçütünün onun sisteminde bulunmayışıdır.742 

 

c) Tabii Hukukçuların Görüşü 
 

Özellikle tabii hukukçuların ön sırada olduğu kimi hukukçulara göre hukuk 

sadece normatif değil aynı zamanda finalist (gayeci) bir karaktere sahiptir. Bu 

anlayışa göre, hukuk kuralları yetkili organlarca ortaya konurken ve de uygulanırken 

hukukun dikkate aldığı amaç veya amaçları söz konusudur. Bu yönüyle konunun 

“hukuk politikası” alanının da dışında kalmadığı açıktır.743 

Dolayısıyla tabii hukukçular yukarıda söz edilen iki görüşün aksine, hukukun 

araştırma sahası içinde yer alan ilişkilerin amaçsallık karakteriyle bağlantılı olduğunu 

ve hukuk kurallarının belli bir amaç dikkate alınmak suretiyle meydana getirildiğini 

ileri sürmektedirler. Bu özellikleriyle hukuk, müsbet ilimlerden ayrılmaktadır. Çünkü 

müsbet ilimlerin incelediği ilişkiler, nedensellik (illiyet) ilişkileridir ve tabii kanunlar 

da olayların açıklamasından başka bir şey değildir. Ayrıca gerçek anlamıyla ilim, 

sadece realite hükümleri formüle ettiği halde, hukuk, değer hükümleri ortaya koyar. 

Bu açıdan bakıldığında, bir olayın hukuki olup olmaması insan aklının onu, tabiata 

uygun bulup bulmamasına göre belirlenir. Bu da, olaylar hakkında değer hükmü 

verilmesinden başka bir anlama gelmez.  

Eğer pozitivist ve sosyologların ileri sürdüğü gibi, bir olayın hukukî oluşu 

sadece kanun metinleri veya uygulamalarla belirleniyor olsaydı, bu durumda en 

büyük haksızlık ve adaletsizlikleri, en korkunç veya en gülünç olayları, sadece bir 

metinde veya bir uygulamada bulduğumuz için hukukî saymak zorunda kalırdık.744  

 

B. Kur’ân’ın Temel Amaçları (Makasıdu’l-Kur’ân) 
 

 Çağdaş hukuk teorileri ile Kur’ân arasındaki en bariz fark bilindiği üzere, 

Kur’ân’ın semavi bir kitap oluş ve ilahi iradeye dayanmasıdır. Vahiy ürünü bir din 

olması nedeniyle de öncelikle metafizik içeriğiyle beşeri/arzî düzen ve düşüncelerden 

farklılık arzetmektedir. Bu nedenle çağdaş hukukun gerçekleştirmek istediği 

amaçlarla Kur’ân’ın ulaşmaya çalıştığı amaçlar oldukça farklıdır. Ancak mesela 

hedefledikleri amaçlar noktasından, yeryüzünde hukukun ve eşitliğin tesis edilmesi 

anlamıyla ‘adalet’ gibi bazı örtüştükleri noktalar da yok değildir. 

 Bazılarına göre “Makasıd” kavramıyla kastedilen mana, alimlerin üzerinde 

hem fikir oldukları bir tarif bulunmadığı için kapalı görülmüştür. Mesela İbn Âşûr’un 

“Makasıd” ile ilgili çizdiği kavramsal çerçeve şöyledir: “Teşri-i ammedeki (umuma 
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yönelik hüküm koymadaki) maksatlar, Şari’in hüküm konulan bütün durumlarda 

veya çoğunluğunda göz önünde bulundurduğu mana ve hikmetlerdir. Buradan 

hareketle şeriat hükümlerinden bir konuya mahsus bir mülahaza çıkarmak doğru 

olmaz.” Bu anlayıştaki mantığa göre “maksat”; hüküm konulan bütün durumlarda 

veya çoğunluğunda, Şari tarafından öngörülen mana ve hikmetlerin tamamı 

olmaktadır. Teşri işlemi bu mana ve hikmetlerden uzak değildir. Buna göre 

Kur’an’ın maksatlarıyla kastedilen anlam şöyledir: ‘Şari’ Teala’nın Kur’ân’daki sure 

ve ayetlerde öngördüğü manaların ve hikmetlerin tamamıdır. Bu mana ve hikmetler 

bir tek sureye veya tek ayete tahsis edilmemiş, ya sarahaten veya zımnen diğer sure 

ve ayetlerde de zikredilmiştir.745  

 İslâm hukukçuları, Müslüman bireyin davranışlarını çerçeveleyen ve bu 

dünyada güven ve istikrarı sağlayan Makâsıd-ı Şeria denilen Şer’î amaçların beş 
umdesi üzerinde önemle durdukları halde, Makasıd-ı Kur’ân yani Kur’ân’ın temel 

amaçları konusunu ihmal etmişlerdir. Cüveynî ve Gazâlî’den başlayıp Şatıbî’ye 

kadar uzanan çizgide şer’in amaçları, üç alan (zaruriyyat, haciyyat ve tahsiniyyat) ve 

temel (zorunlu) alan da beş amaç (din, can, akıl, nesil ve malın korunması) ile 

tanımlanıp sınılandırılmıştır. Kısacası ulema, Makasıd-ı Şeriayla Makasıd-ı Kur’ân’ı 

bir sayıp yukarıda sözünü ettiğimiz çalışmaları yapmakla yetinmişlerdir.746  

 Oysaki alimlerin ifadelerinden anlaşıldığı üzere, Makasıd-ı Şeria mükellef 

olan ferdin hareketlerine ve davranışlarına sınırlamalar getirir ve dolayısıyla teşriin 

amaçlarıyla ilgilidir. Teşriin amaçları ise Kur’ân’ın amaçlarından sadece birisidir. 

Çünkü herkesçe malumdur ki, Kur’ân teşriden başka konuları da içeren bir kitaptır. 

Başka bir deyişle Makasıd-ı Şeria, Makasıd-ı Kur’ân’ın bir parçası için eklem görevi 

yapmaktadır. Ayrıca Makasdı-ı Kur’ân umumî olduğu halde, Makasıd-ı Şeria daha 

hususidir. Çünkü daha önce ifade ettiğimiz gibi, Makasıd-ı Şeria tek bir ferdin ve 

onun ferdiyetinin gerektirdiği kişisel teklif ve sorumluluk alanıyla ilgili olmaktadır. 

Makasıd-ı Şeria ile ilgili çalışmalar aslında fıkıh alanında ve özellikle ibadet fıkhında 

yapılan çalışmalarda oluşan aşırı yığılmanın bir neticesi olmuştur. Bu yığılmanın 

nedeni ise Kur’ân ile sultan veya fikri otorite ile siyasi otorite arasındaki ayrışmadır. 

Bu iki alanın her biri kendi yolunda gelişti ve sonuç olarak fikri otoriteyi temsil eden 

ulema, sultanların dünyasını, onun tanzimini ve kainatta geçerli olan Allah’ın 

sünnetlerini konu edinmeyip, Kur’ân’ın maksadlarının açıkça göründüğü yaşanan 

hayata, onun gerçeklerine ve kainata dair olan fıkhı da ihmal ederek yalnızca ibadet 
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fıkhı ile meşgul olmuşlardır. Bu nedenle bütün gayretler mükellef ferdin 

davranışlarıyla ilgili sınırlar çizen teşriin maksadlarını ele alan çalışmalar üzerine 

yoğunlaşmıştır. Neticede  müfessirin  Kur’ân’ı yorumlamadan önce bilmesi gereken 

Makasıd-ı Kur’ân ne yazık ki alimlerin şuur dünyasına gizli kalmış ve tefsir 

çalışmalarına yansımamıştır. Önemi ve tesiri daha büyük olan Makasıd-ı Kur’ân’a 

Makasıd-ı Şeria kadar ehemmiyet verilmemiştir. Oysaki tefsir Kur’ân’ın amaçlarının 

gerçekleştirilmesi için yapılmalıdır. Allah’ın vahyi de zaten bu amaçları 

gerçekleştirilmek için gönderilmiştir.747  

 Mesela, Daghamin’e göre; Makasıd-ı Şeria’dan sayılan “aklın korunması” 

amacı alimler tarafından ele alınmış ve neticede insanların sarhoş olmasının ve 

şarhoş edici maddelerin toplum içinde yaygınlaşmasının engellenmesi, bu amaca 

ulaşılabilmesi için alınması gerekli tedbirlerden kabul edilmiştir. Ancak ona göre, 

alimler sadece kişiyi etkileyen  sarhoşluk verici maddi hususlardan söz edip, daha 

büyük boyutlarda sarhoşluk veren, daha tehlikeli ve daha önemli olan, Müslüman 

akıllara musallat olmuş “düşünce sarhoşluğu”ndan bahsetmemişlerdir. Ümmetin 

geleceğini, değerlerini ve prensiplerini eskiden olduğu gibi bugün de tahrip etmeyi 

amaçlayan, sömürgeci Batı medeniyetinin İslam alemini istilasını kolaylaştıran “fikrî 

sarhoşluk”a yer verilmemiştir.748 

 Gazâlî’ye (v/h.505) göre Kur'ân'ın özü ve en büyük amacı; insanları bu 

dünyanın ve öteki alemin Rabbine, yerin, göğün ve ikisi arasındaki her şeyin 

Yaratıcı’sına davet yani kısaca ifade edersek; ‘marifetullah’tır. Ona göre Kur'ân'ın 

maksat ve cevherleri altı bölümde ifade edilebilir. Bunların üç tanesi asli ve önemli, 

diğer üçü ise ikinci derece önemli ve ilk üç unsurun tamamlayıcısı olan amaçlardır. 

Bütün sure ve ayetler bu amaçlara inhisar etmiştir. Kur'ân'ın aslî ve öncelikli olan üç 

amacı şunlardır: 1-Kendisine davet edileni tarif etmek, (marifetullah) 2- Allah’a 

sulûk etmek için takip edilmesi gereken sırat-ı müstakimi tarif etmek ve 3- O’na 

ulaşıldığı zamandaki durumları (ahiret alemini) tarif etmek. Bu üç hedefi tamamlayıcı 

mahiyetteki diğer üç amaç ise; 1-Teşvik ve terğib amacıyla, davete icabet edenlerin 

durumlarını ve onların üzerinde tecelli eden Allah’ın sanatının latifelerini tanıtma ve 

yine ibret ve korkutma amacıyla, sapkınların ve davete icabet etmeyenlerin 

durumunu bildirme, 2-İnkarcıların durumlarını anlatma ve onların rezilliğini ve 

hakikat karşısındaki direnişleri ve itirazlarındaki cehaleti sergileme, (Bu amaçtaki 

hedefler batıl açısından; nefret ettirmek ve rezilliği ortaya sermek, hak açısından ise; 

izah, tespit ve mağlup etmedir) ve 3-Allah’a doğru olan yolculuğumuzdaki 

menzillerin nasıl tesis edileceğini ve bu yolda gerekli azığın, istidat ve uyanıklığın 

nasıl temin edileceğini tarif etmektir.749    

                                                 
747 Daghamin, The Aims of the Qur'an, a.g.s 
748 Daghamin, The Aims of the Qur'an, a.g.s 
749 Gazâlî, Cevâhir, s.23-24 
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 Gazâlî ayrıca Kur'ân'ın Allah’ı tanıtmak olan birinci amacını yani 

marifetullahı da; 1-Zât’ın marifeti, 2-Sıfatların marifeti ve 3-Fiillerin marifeti olarak 

üç bölümde değerlendirmektedir. Ona göre bu marifetlerin de hepsinin mertebeleri 

bir birinden farklıdır. En kıymetli ve önemli olanı Zât’ın bilinmesidir, sonra sıfatların 

ve en son olarak da fiillerin bilinmesi gelmektedir. Bunlardan bilinmesi en zor ve 

alanı en dar olan konu Zât’ın marifetidir. Bu nedenledir ki Kur'ân bu konuda sadece 

işaret ve telvihlerde bulunmakla ve mutlak takdîs ve tazim ile yetinmiştir. Sıfatlar 

konusu ise en geniş ve rahat alandır. Bu nedenle ilim, kudret, hayat, kelam, hikmet, 

sem’, basar ve diğer sıfatlarla ilgili oldukça fazla ayet mevcuttur. Fiiller de kapsamı 

çok geniş olan, ucu bucağı görünmeyen bir konudur. Çünkü varlık aleminde sadece 

Allah ve fiilleri vardır. Kur'ân bunlara şehadet aleminde gerçekleşen olaylarla işaret 

etmektedir. Bu nedenle Kur'ân göklerden, dağlardan, yerden, ağaçlardan, 

hayvanlardan, denizlerden, yıldızlardan, bitkilerden, yağmurun indirilmesinden ve 

hayattan bahseder.750  

 Kur'ân'ın ana maksatlarından ikincisi olan Allah’a sulûk yolu ise, insanlardan 

uzaklaşıp kendini Allah’a vermekten, bu da O’na yönelmekten ve O’ndan 

gayrısından yüz çevirmekten geçmektedir. Allah’a yönelmek, zikre devam etmekle, 

masivadan yüz çevirmek ise hevaya muhalefet, dünya tasalarından arınma ve kalbi 

ondan temizlemekle gerçekleşir. Bunun neticesi de Kur'ân'ın ifadesiyle (felah) 

kurtuluştur. Kısacası bu yolun esası iki unsurdur; bir Allah’ı zikir hususunda sebat ve 

diğeri de O’ndan gafil kılan şeylere muhalefettir. İşte Allah’a olan yolculuk bundan 

ibarettir.751 

 Kur'ân'ın temel üçüncü maksadı olan visal zaman ve mekanlarının tanıtılması 

konusu ise, cennet ve ondan daha yücesi olan Allah’ı görme lezzeti gibi ulaşılacak 

büyük rahat ve nimetlerden, cehennem elemi ve ondan daha şiddetlisi olan Rabbin 

cemâl ve rahmetinden mahrumiyet elemi gibi büyük azab ve hüsranlardan ibarettir. 

Sözü edilen iki grubun karşılaşacakları, haşr, neşr, hesab, mizan ve sırattan 

bahsedilmesi de yine Kur'ân'ın bu amacının hedeflerindendir. Hatta Kur'ân sûre ve 

ayetlerinin üçte biri bu konuların tafsilatına ayrılmıştır.752 

 Gazâlî Kur'ân'ın tamamlayıcı mahiyetteki ikincil amaçlarının 

örneklendirilmesini de şöyle yapmaktadır: 1-Teşvik ve terğib amacıyla, davete icabet 

edenlerin durumlarını ve onların üzerinde tecelli eden Allah’ın sanatının latifelerini 

tanıtmak için Kur'ân'da; enbiya ve Allah dostlarının kıssalarına ve yine ibret ve 

korkutma amacıyla, sapkınların ve davete icabet etmeyenlerin durumunu bildirmek 

için de, helak olan kavimlerin hallerine, putlara tapınma konusuna, iblis ve şeytana 

yer verilmektedir. 2- İnkarcıların durumlarını anlatma ve onların rezilliğini ve 

hakikat karşısındaki direnişleri ve itirazlarındaki cehaleti sergilemek için de yine 

                                                 
750 Gazâlî, Cevâhir, s.25-27 
751 Gazâlî, Cevâhir, s.28 
752 Gazâlî, Cevâhir, s.30 
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Kur'ân'da (a) Allah’a yakıştırılması düşünülemeyecek, teslis, O’na çocuk isnadı, 

meleklerin O’nun kızları olduğu ve şirkten, (b) Hz. Peygambere yöneltilen, onun 

büyücü, kahin ve yalancı olduğu yönündeki ithamlardan ve nübüvvetini inkar ile 

onun da diğer insanlardan farklı olmayan ve dolayısıyla itaat edilmesi gerekmeyen 

biri olduğu yönündeki inkarlardan ve son olarak da (c) Ahiret gününü, yeniden 

dirilişi, neşri, cenneti, ateşi, taat ve isyanın neticelerini inkarlarından 

bahsedilmektedir. 3-Allah’a doğru olan yolculuğumuzdaki menzillerin nasıl tesis 

edileceğini ve bu yolda gerekli azığın, istidat ve uyanıklığın nasıl temin edileceğini 

tarif etmek için de, Kur'ân'da özellikle maddi bir takım hazırlık ve önlemlerden 

bahsedilmektedir. Gazâli’ye göre Allah’a doğru yaptığımız yolculukta dünya bir 

konak, bedenimiz ise bir binektir. Dolayısıyla dünya ve bedenimizle ilgili tedbirleri 

almadan yolculuğu tamamlamamız, dünyanın geçim problemini bir düzene 

koymadan, kendimizi Allah’a vermek ve O’nun dışındakilerle irtibatı kesmek demek 

olan sulûktan bahsetmemiz mümkün değildir. Bunlar ise tamamiyle bedenin sağlam 

olması ve neslin devam etmesiyle ilgilidir. Bedenin sağlam kalması ve neslin devam 

etmesi de ancak onların varlıklarının korunması ve zararlarına ve imhalarına sebep 

olacak hususların da engellenmesiyle gerçekleşebilir.753  

 Bedenin varlığının korunması yeme-içme ile, neslin korunması ise evlilikle 

mümkündür. Bu nedenle gıdalar hayatı sürdürebilmek, kadınlar da nesli devam 

ettirebilmek için yaratılmışlardır. Bu iki hususu çözüme kavuşturmamak bizi 

kargaşaya sürükleyecek ve Allah’a doğru yaptığımız yoluculukta meşguliyetlere 

düşererek helakimize neden olacaktır. Bu nedenle Kur'ân'da hem, alış-veriş, miras ve 

nafaka gibi mallarla igili alanlarda hem de, nikah, boşanma, emzirme ve ilâ gibi 

kadınlara ait konularda çeşitli prensiplere yer verilmiştir. Beden ve nesle zarar veren 

hususların engellenmesi için de Kur'ân'da, hayata ve onun unsurlarına karşı yapılan 

saldırılara mani olmak amacıyla, kısas ve diyet, hayat ve geçim yollarından olan 

mallara karşı saldırılara mani olmak amacıyla, yol kesicilik ve hırsızlık haddi, 

çoğalma yolunu bozan neseb ve nesillerin karışmasını engellemek için kazif ve livata 

haddi, Allah’a ulaşmaya vasıta olan diyanet ve maişet yollarının karışmasına neden 

olan inkarcıların hakka saldırılarına engel olmak için kafirlerle cihad 

emredilmiştir.754 

 Gazâlî son olarak altı kısımda ifade ettiği bu Kur'ânî Maksatların ve onun 

kısımlarının neticede on başlık altında toplanabileceğini ifade etmektedir. Bunlar da; 

Zat’ın zikri, sıfatların zikri, fiillerin zikri, ahiretin zikri, sırat-ı mustakimin zikri, 

Allah dostlarının hallerinin zikri, O’nun düşmanlarının hallerinin zikri, kafirlerin 

itirazlarının zikri, hududun ve ahkamın zikrinden oluşmaktadır.755 Ancak Gazâli bu 

tasnifinde nübüvvetten açıkça bahsetmemekte belki de yukarıda sayılan amaçların 

                                                 
753 Gazâlî, Cevâhir, s.31-32 
754 Gazâlî, Cevâhir, s.32-33 
755 Gazâlî, Cevâhir, s.34 
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içine dahil olduğunu kabul etmektedir. Gazâlî’nin bu tasnifinde ifade ettiği ‘varlık 

kazandırmak’ ve ‘varlığını korumak’ şeklindeki temel ayrımının, makasıd sistemini 

kurarken Şatıbî’ye ilham kaynağı olduğu düşüncesindeyiz. Çünkü aynı mantıksal 

yaklaşıma onun sisteminde de yer verdiği anlaşılmaktadır. 

 Görüldüğü gibi Gazâli Kur'ân'ın asıl amaçlarının; marifetullaha ulaşmak yani 

O’na doğru bir şekilde inanmayı temin etmek, kendimizi ona verip yönelmeyi 

sağlamak ve ahiret hayatından haber vermek olduğunu söylemektedir. Diğer bütün 

konular bu amaçları gerçekleştirmek için vasıta hedeflerdir. Yani İslam hukukçuları 

ve hatta kendisi tarafından da ileri sürülen ve Şer’in Maksatları olarak ifade edilen 

üçlü tasnifte yer alan hususların –dini koruma hariç- hepsi yani zarûrî, hâci ve tahsinî 

alanlar son tahlilde hep yukarıdaki Kur'ân'ın üç temel amacına hizmet etmektedir. 

Onun bu yaklaşımıyla Kur'ân'ın külli amaçlarına sufi bir bakış açısı getirdiği de ileri 

sürülebilir.  

Gazâlî’nin Makasıd-ı Kur'ân ile ilgili bu tespitlerini bir şema halinde, 

aşağıdaki şekilde özetleyebilir. (Şema-1)  
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 Fahreddin er-Râzi (v/h.606) ise “ <�7����� ذآ� 	إ � Yûsuf,104) ayetini/(12 ” إن ه

yorumlarken, Kur’ân’ın “öğüt” alanına giren temel konuları; tevhid, adalet, 
nübüvvet, ahiret, kıssalar, teklifler ve ibadetler şeklinde sıralamaktadır. Yani ona 

göre Kur'ân, bu ‘büyük faydaları’ içeren bir kitaptır.756 Eserinin başka bir yerinde ise 

Kur'ân'ın “en büyük maksatları”nın “dört asıl” asıl olan; tevhid (ilahiyât), nübüvvet, 

ahiret ile kaza ve kader üzerine kurulu olduğunu belirtmektedir. Bu “dört asıl” içinde 

en büyük maksat ise “tevhid” (ilâhiyât)tir.757    Hz. Peygamberin en fazla meşgul 

olduğu konular da; tevhid, nübüvvet ve ahiret olmuştur.758 

Masalahatlar konusunda müstakil eserler kaleme alan İzzuddîn b. 
Abdisselâm (v/h.660) da meseleye kendi uzmanlık alanından bakarak, Kur’ân’ın en 

büyük amacının, maslahatların ve onlara ulaştıracak yolların temin edilmesi 

yönündeki emri ile mefsedetlerden ve bunlara yol açan nedenlerden sakındırması 

olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre dünya maslahat ve mefsedetlerinin, ahiret 

maslahat ve mefsedetleriyle mukayesesi mümkün değildir. Çünkü ahiret maslahatları 

sonsuz cennet hayatıyla ve Yaratıcının rızasıyla, mefsedetleri ise sonsuz cehennem 

ve Allah’ın gazabıyla ve onun cemalinden mahrumiyetle ilgilidir. O halde sonlu bir 

alem olan dünyanın maslahatları, sonsuzluk alemi olan ahiretin maslahatlarından 

hiçbir zaman üstün olamaz. Sonuçta İz, maslahatları; mübahlar, menduplar ve 

vacipler olmak üzere üç bölümde, mefsedetleri ise; mekruhlar ve haramlar şeklinde 

iki başlık altında değerlendirmektedir.759  

 Şatıbî (v/h.790) Râzî’nin dile getirdiği maksatların çoğunlukla Mekkî 

surelerde yer aldığını ve bunların da vahdaniyet, nübüvvet ve öldükten sonra dirilme 

ve ahiret hayatı olduğunu ve bütün bunların da “Allah’a ibadet etmeye (kulluğa) 

davet” esası altında toplanabileceğini ifade etmektedir.760 Ona göre Mekki surelerin 

bir çoğu müstesna Kur’ân’ın temel amaçları, Makasıd-ı Şeria olarak isimlendirilen ve 

bu alanda değerlendirilen zarûri, hâcî ve tahsînî gayelerden ibarettir. 

 Kimi alimler ise Makasıd-ı Kur’ân’ı Fatiha Suresi’nden hareketle açıklamaya 

çalışmışlardır. Bu alimlerden biri olan Suyûtî (v/h.911) Kur’ân’ın Fatiha Suresi ile 

başlangıç yapmasının hikmetini onun Kur’ân’ın bütün maksatlarını içinde toplamış 
olmasına bağlamaktadır. Bu nedenledir ki bu sureye, Ümmü’l-Kur’ân, Ümmü’l-

Kitâb ve Esâs gibi isimler de verilmiştir. Ve böylece Fatiha Suresi adeta bir ünvan ve 

beraet-i istihlâl (ifadenin başında merama delalet eden güzel bir başlangıç) gibi 

olmuştur. Hasan Basri’ye göre Kur’ân bütün eski kitapların ilimlerini, Fatiha Suresi 

de bu ilimleri ihtiva etmektedir. Dolayısıyla o, bu surenin tefsirini bilen kimsenin, 

inzal olunan bütün kitapların tefsirini bilen gibi olacağını ileri sürmektedir. Fatihanın 

Kur’ân ilimlerini kapsamında bulundurmasını ise Zemahşeri, Allah’ın senasını, 

                                                 
756 Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2000, XXIX, 178 
757 Râzî, Mefâtîh, XX, 51 
758 Râzî, Mefâtîh, II, 82 
759 Abdüsselâm, Kavâid, s.8 
760 Şatıbî, Muvâfakât, III,416 



 178 

O’na olan kulluğu, emir ve yasakları, vaad ve vaîdi ihtiva etmesine bağlamaktadır. 

Çünkü Kur’ân’ın içerdiği ilimlerin tümü bu sayılanlara dahildir. Zemahşerî’nin 

Keşşâf’ına haşiye yazan Et-Tîbî (v/h.643) ise, dinin kaynağı olan ve Fatiha Suresinin 

de kapsadığı ilimlerin dört çeşit olduğunu ifade etmektedir. Birincisi; usul ilmidir ve 

bunun omurgasını Allah’ın ve sıfatlarının ve ahiretin bilinmesi oluşturur. İlkine ( رب
Hا�����7> ا��ح7> ا��ح�) ayeti, diğerine ise ( <ی� ;h��4) ayeti işaret etmektedir. İkincisi ی�م ا�

kendisiyle kemale ulaşılan ahlak ilmidir. Bu ilim vesilesiyle Samedaniyetin huzuruna 

ulaşılıp, Ferdaniyyetin makamına iltica edilir. Ayrıca ahlak ilmi, istikamet yolunda 

bir sulûk ilmidir. Bu ilme ise (<���_ا�	و  H0����ب _j7ا� ��{ H0��� ayeti işaret (  أن�7] 

etmektedir. İşte bütün Kur’ân, Fatiha Suresinin mücmel olarak işaret ettiği bu 

ilimlerin tafsilinden ibaret bulunmaktadır.761  

 Fatiha Suresi’in Kur’ân’ın kaynağı olduğu ve onun bütün maksatlarını ihtiva 

ettiği görüşünü benimseyenlerden biri de el-Ğızzî (v/h.1061) dir. O da sözüne 

yukarıda geçen, Hasan Basrî’den rivayet edilen cümlelerle başlamakta ve semavi 

dinlerin üzerine kurulu olduğu, Kur’ân’ın ihtiva ettiği ve Fatiha’nın da öz olarak 

içerdiği bu dört ilmi, suredeki ayetlerle irtibatlı olarak şöyle sıralamaktadır: 1-Usul 

İlmi: Bu ilmin eksenini Allah’ın ve sıfatlarının marifeti, nübüvvetin ve ahiretin 

bilinmesi oluşturmaktadır. Marifetullaha ( �> ا��ح7> ا��ح�Hرب ا����7 ) ayeti, nübüvvete ( 
H0��� h��4) ayeti ile işaret edilmiştir. 2-İbadetler İlmi: Bu ی�م ا��ی> ) ayeti, ahirete ( أن�7] 

ilmi ( � ayeti ifade etmektedir. 3-Sulûk İlmi: Bu ilim nefsi şeriatin edabına ( ای�ك ن�+

teşvik etmeyi ve Rabb Tealaya bağlanmayı ifade ve ( H����7ن� ا���اط ا�� ( ای�ك ن����> إه
ayeti de bu ilme işaret etmektedir. 4-Kıssalar İlmi: İtaat edenlerin saadetlerine ve 

isyan edenlerin şekavetlerine neden olan saikleri öğrenebilmek için önceki milletlerin 

ve geçmiş asırların haberlerine vakıf kılan ilimdir. Bu ilme ise ( H0��� ص�اط ا��ی> أن�7] 
�ب ���H0 و 	ا�_���>_j7ا� ��{ )  ayeti ile işaret edilmektedir. Netice olarak, Fatiha Suresi 

bütün Makasıd-ı Kur’ân’a dikkat çekmektedir. Hatta Ğızzî, Kur’ân’ın ilk inen, İkra 

suresinin beş ayetini de aynı özellikte yani Kur’ân’ın maksatlarını ihtiva eden, 

kapsamlı ayetlerden saymaktadır.762 

 Son dönem müfessirlerinden Alûsî (v/h.1270) Kur’ân’ın maksatlarını sadece 

emir ve yasaklardan ibaret gören inhisarcı anlayışa karşı çıkmıştır. Ona göre en 

uygun olanı; Makasıd-ı Kur’ân’ın; tevhid, şer’î hükümler ve ahiretle ilgili konulardan 

müteşekkil olduğu yönündeki görüştür. Alûsî, nübüvvet konusu da tevhid 

maksadının kapsamına dahil etmektedir.763 

                                                 
761 Abdurrahman b. Ebi Bekr es-Suyûtî, Esrâru Tertîbi’l-Kur’ân, (Tah.A.Kadir Ahmed Atâ), Dâru’l-

İ’tisâm, Kahire, (t.y.), s.73-75 
762 Ğızzî, İtkân, II, 284-285 
763 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, XXX, 50 
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 Muasır İslam bilginlerinden Reşid Rıza da (v.1936) “el-Vahyu’l-

Muhammedî” adlı eserinde Makasıd-ı Kur'ân'ı on ayrı kategoride ve her kategorinin 

de belirgin özelliklerini vurgulayarak ele almıştır.764 

 Birinci Amaç: Bütün peyamberlerin davetinin esasını oluşturan, dinin üç 

temel ilkesi olan tevhid, yeniden dirilme ve hesap ile salih amelin açıklanmasıdır.  

 İkinci Amaç: Nübüvvet ve risaletin fonksiyonlarını ve peygamberlerin 

vazifelerini açıklamaktır. 

 Üçüncü Amaç: İslam’ın, fıtrat-ı selime, akıl, düşünce, ilim, hikmet, bürhan, 

hüccet, gönül, insaf ve vicdan, hürriyet ve bağımsızlık dini olduğunu açıklamaktır. 

 Dördüncü Amaç: Ümmetin birliği, insanlığın birliği, dinin birliği, adalette 

eşitliği sağlayan yasamanın birliği, manevi kardeşliğin ve ubudiyette eşitliğin birliği, 

devletler hukukunun birliği, yargı birliği ve dil birliğinden oluşan sekiz birlik 

vasıtasıyla insanî, siyasi ve milli ıslahın açıklanmasıdır. 

 Beşinci Amaç: Emir ve yasaklardan oluşan kişisel sorumluluklar alanında 

İslamın genel üstünlüklerini açıklamaktır. 

 Altıncı Amaç: İslami yönetim biçimini, türünü, temelini ve genel ilkelerini 

açıklamaktır. 

 Yedinci Amaç: Mali durumun ıslahı için rehberlik yapmaktır. 

 Sekizinci Amaç: Savaş sisteminin ıslahı ve onun kötülüklerinin önlenmesi, 

savaşın sadece insanlığın faydasına olan konulara hasredilmesidir. 

 Dokuzuncu Amaç: Kadınlara bütün insani, dini ve medeni haklarının 

verilmesidir. 

 Onuncu Amaç: Köleliğin ortadan kaldırılmasıdır. 

 İşte bütün bunlar, Kur'ân'ın, insanlığı ıslah edip, insan türünü ruhsal, ahlaki, 

toplumsal, ekonomik ve siyasi açılardan olgunlaştırmak için amaçladığı on ana 

hedeftir. Rıza’ya göre bu hedefler, çağımızdaki tüm halk ve devletlerin şiddetle 

ihtiyaç duydukları ilkelerdir.765 

 Zerkânî’ye (v.1948) göre Kur’ân’ın en önemli başlıca üç maksadı 

bulunmaktadır. Birincisi: Kur’ân’ın hidayet oluşudur. Onun hidayet özelliği ise 

umumi, tam ve açık olma yönleriyle kendisini gösterir. Onun hidayeti umumidir, 

çünkü bütün insanlara ve cinlere, her asırda ve ülkede, tüm zaman ve mekanlarda 

Kur’ân bir hidayet kaynağıdır. Onun hidayetin tam oluşu ise, insanlığın ihtiyaç 

duyduğu bütün alanlara yayılmış olmasındandır. Mesela, akideler, ahlak, ibadetler ve 

muamelat gibi alanlar bunlardandır. Ve yine Kur’ân’ın hidayeti, insanların hem bu 

dünya hem de ahiret maslahatlarını cemettiği, insanla Rabbi ve yaşadığı kainat 

arasındaki ilişkileri düzenlediği ve ruh ile cesedin arzuları arasında en uygun yolu 

ortaya koyduğu için de tam bir hidayettir. Son olarak da onun hidayeti temsillere 

                                                 
764 Muhammed Reşid Rıza, el-Vahyu’l-Muhammedî (Subûtu’n-Nübüvveti bi’l-Kur'ân ve Da’vetu 
Şuûbi’l-Medeniyyeti ile’l-İslâm –Dînu’l-Uhuvveti’l-İnsaniyyeti ve’s-Selâm-), Müessesetu İzzi’d-Dîn, 
Beyrut, 1406, s.191-348 
765 Reşid Rıza, Vahyu’l-Muhammedî, s.349 
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gerek olmayacak kadar açık ve nettir. İkincisi: Kur’ân’ın i’câzıdır. Kur’ân’ın 

indirilişindeki ikinci maksad, yerzünde Hz. Peygamberin risaletine şahidlik görevini 

yerine getirmesi ve hak dinin diğerlerine olan üstünlüğünü ve bir hidayet kaynağı 

oluşunu bütün asırlar boyunca ilan eden sonsuz bir mucize olarak kalmasıdır. 

Üçüncüsü: Kur’ân’ın tilavetiyle ibadet edilmesidir. Kur’ân’ın indirilişindeki üçün 

maksad ise, insanların kendisini okumak suretiyle Yaratıcılarına ibadet etmeleri ve 

onları Rablerine yakınlaştırmasıdır. Bu nedenle anlamadan okunsa dahi sırf lafzının 

tilavatiyle dahi ecir kazanılır.766  

 Ülkemizin son dönem alimlerinden olan Said Nursî (v.1960) Kur'ân'ın esas 

amaçlarını dört başlık altında toplayarak, bir çok alim tarafından ayrıntılı bir şekilde 

ifade edilen Kur'ân'ın maksatlarını daha öz ve kapsamlı bir şekilde belirlemeye 

çalışmıştır. Ona göre Kur'ân’ın esas maksatları ve temel unsurları dört hakikatten 

ibarettir. Bunlar; tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet ile ibadettir. O’na göre bu dört 

hakikat veya maksad bütün Kur'ân'ın dört temel rüknünü oluşturur. Hatta bu dört 

maksada bir çok surede yer verilir. Kur'ân'ın bir çok cümlesinin içinde dahi bu dört 

maksada imalı (telmih) yollarla işaret edilir. Nursî daha da ileri giderek, bazen bir tek 

kelimede bile bu dört esasa dair remizler olduğunu idda eder. Ve bu iddiasını 

‘bismillah’ ve ‘elhamdülillah’ cümleleri üzerinde ispatlamaya çalışır.767  

 Nursî, Kur'ân'da yer alan bazı ayetlerin tekrarı konusunu da yine bu dört 

maksatla ilişkilendirerek, tekrar edilen ayetlerin mesela ‘besmele’nin, söz konusu 

yerlerin her birisinde içerdiği bu maksatlar itibariyle zikredildiğini ifade 

etmektedir.768 

 Kur'ân'da ilmi keşiflere neden yer verilmediği yönüdeki bir itiraza verdiği 

cevapta Nursî, Kur'ân'ın temel maksadının -yukarıda belirtilen- dört hedef olduğunu 

vurgulamıştır. Yani Kur'ân'ın asıl amacı bütün insanlara bu hakikatleri bildirmek 

olduğu için, onun kainattan, tabiat olaylarından söz etmesi tamamen tebeidir, bizzat 

ve kasdi değil, dolayısıyladır.769 Kur’ân’ın diğer bahsettiği bütün meseleler ancak bu 

maksatlara birer vesile konumundadırlar. Bu nedenle de vesilelerle ilgili ayrıntılara 

Kur’ân’da yer verilmemiştir.770 

 Nursî Kur'ân'ın daha da kapsamlı belki diğer üç maksadı da içine alan ve 

onun asli vazifesi olarak nitelendirdiği bir maksattan bahseder. Kur'ân'ın bu asli 

hedefi; “daire-i Rubûbiyetin kemâlât ve şuûnâtını ve daire-i ubûdiyetin vezâif ve 

                                                 
766 Zerkânî, Menâhil, II,89-94 
767 Bedîuzzamân Saîd Nursî, Kaynaklı-İndeksli Risale-i Nur Külliyatı, Yeni Asya Yay., İst., 1994, II, 

1159-1160; II, 1848-1850 (Nursî, eserinin başka bir yerinde ibadeti (ubudiyet)  tevhid maksadı ile 
birlikte zikretmiştir. I,1363 Ayrıca o başka bir yerde de, Kur’ân’ın maksatlarının altı iman ile beş 
İslam rükünlerinden ibaret olduğunu ifade etmektedir. I, 342 Ancak bunlardan iman esaslarının 
tevhid ve nübüvvet, İslam esaslarının da adalet ve ibadet maksatlarının kapsamına dahil oldukları 
açıktır.) 

768 Nursî, Risâle-i Nur, II, 1167 
769 Nursî, Risâle-i Nur, II, 1231 
770 Nursî, Risâle-i Nur, II, 1363 
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ahvâlini tâlim” etmektir.771 Yani Kur'ân insanlara; Rabb Tealanın zatının yüceliğini, 

sıfat ve fiillerinin mükemmeliğini ve insanların bu mutlak kemaldeki Yaratıcıya karşı 
kulluk görevlerini öğretmek için indirilmiştir. Dolayısıyla Kur'ân'ın en önemli amacı, 

çoğunluğu oluşturan ‘cumhurun irşadı’dır. Çünkü, “havass, avâmın mesleğinden 

istifade edebilirler. Fakat avam ise, havassa hitap olunan kelâmı hakkıyla 

fehmedemezler.”772 Ancak tersi ise mümkün değildir. Bu nedenle Kur'ân’ın irşad için 

öncelikli hedef kitlesi avam halk olmuştur.773 

 Netice itibariyle Kur'ân'nın dört maksadının dışında kalan her şey, o 

maksatlara vesileler konumundadır. Nursî özellikle Kur'ân'ın bu genel amaçlarına 

vurguda bulunarak, dağılmış Müslüman aklını toparlamaya ve bu amaçlar etrafında 

zihinleri yoğunlaştırmaya çalışmıştır. Çünkü geçmişte öyle tefsirler yapılmıştır ki, 

müfessirler Makasıd-ı Kur'ân'ı gözardı ederek çok detay konular içinde boğulup 

gitmişlerdir. Kur'ân ayrıntıları önemsemediği halde, gerek müfessirler, gerek 

kelamcılar, mutasavvıflar, fıkıh ve usul bilginleri ve gerekse de filozoflar hep 

ayrıntılar arasında kendilerini kaybetmişlerdir. Oysaki Kur'ân'ı anlamaya çalışan 

kişilerin bütün gayretlerini söz konusu edilen temel amaçlar üzerinde 

yoğunlaştırmaları gerekirdi.774  

 Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Nursî’nin anlayışında her bir sure küçük bir 

Kur'ân hükmünde olduğundan, ona göre surelerin tefsirinin de Kur'ânî maksatların 

gerçekleştirilmesi hedeflenerek yapılması gerekir. Böyle bir tefsir inananların 

kalbinde doğru bir tasavvur oluşmasına yardım edeceğinden sonuçta insanların 

istikamete kavuşmasına vesile olacaktır. Bu nedenle o, tefsir eyleminin 

parçalanmasını ve farklı yaklaşımlara yönelip Makasıd-ı Kur'ân'ın hedeflerinden 

uzaklaşılmasına engel olmak istemiştir.775 

 Mesela Nursî, Nebe Suresinin maksadından bahsederken şöyle demektedir: 

“Sûre-i Amme'ye dikkat edilse, öyle bir üslûb-u bedî ile âhireti, haşri, Cennet ve 

Cehennemin ahvâlini öyle bir tarzda gösteriyor ki, şu dünyadaki ef'âl-i İlâhiyeyi, 

âsâr-ı Rabbâniyeyi o ahvâl-i uhreviyeye birer birer bakar, ispat eder gibi kalbi ikna 

eder.” Dolayısıyla bu surede dört Makasıd-ı Kur'ân'dan biri olan haşir maksadını 

açıklama hedefi gözetildiğinden, müfessirin ve hatta okuyucunun bu sureyi 

yorumlarken ve anlamaya çalışırken öncelikle dikkatini yoğunlaştırması gereken 

konu haşir olmalıdır. Surede ilahi fiillerden –yer yüzünün, dağların, gece ve 

gündüzün yaratılmasından, bulutlardan, yağmurun yağdırılıp bitkilerin 

bitirilmesinden- bahseden bütün ayetler hep ‘haşir’ merkezli ve ona birer delil olarak 

tefsir edilip anlaşılmalıdır.776 

                                                 
771 Nursî, Risâle-i Nur, I, 208 
772 Nursî, Risâle-i Nur, II, 1997 
773 Nursî, Risâle-i Nur, II, 1363 
774 Daghamin, The Aims of the Qur'an, a.g.s 
775 Daghamin, The Aims of the Qur'an, a.g.s 
776 Nursî, Risâle-i Nur, I, 165-166 
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 Bu yaklaşım ile Nursî, surelerin tefsirine nereden başlanması gerektiğini 

tespit etmekte ve dolayısıyla da surenin cami maksadının, merkezi hükmünün ve 

temel hedefinin ışığında o surenin tefsirinin nasıl yapılması gerektiğini de göstermiş 
olmaktadır. İşte bu, Kur'ân'ın objektif tefsirinde önemli bir kural olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu kurala uymakla müfessir, surelerin esas maksadından uzak olan 

cüz’î konuların ayrıntılarına girmekten ve detaylı malumatlarla uğraşıp konuyu 

dağıtmaktan, Kur'ân'ın külli maksatlarından uzaklaşmak suretiyle insanı hidayete 

sevk etmek gibi çok önemli bir hedefi saptırmaktan kurtulmuş olur.777 

 Nursî, dört Makasıd-ı Kur'ân'ın her ayette, hatta İlahi Kelamın her bir 

cümlesinde tecelli ettiğini göstermek için de örnek olarak “Hا��4> ا��ح� cا Hب�” i tahlil 

etmektedir. Ona göre, “bismillah” içerisinde sarf ilmine göre mukadder kabul edilen 

“�I ” (de ki) vasıtasıyla risalet ve nübüvvete işaret edilmektedir. Zira bu emir “Ya 

Muhammed! Bu cümleyi insanlara söyle ve talim et” demektir. Çünkü eğer rasul 

olmasaydı, tebliğ ve talime de memur olmazdı. Aynı şekilde ‘Hب�” deki ‘ ب’ harfi 

cerrinin yani car ve mecrurun yer değiştirmesi hasrı ifade edip ‘yalnız’ anlamına 

geldiğinden tevhide işaret etmektedir. Rahman isminde ise adaletin nizamına ve 

rahmetin cilvelerine, Rahim isminde ise haşre işaret vardır. Çünkü rahmet ve şefkatin 

gerçek anlamıyla, yeniden dirilmemek üzere ölmenin telifi imkansızdır.778 

 Bir ayetin her bir kelimesinin o ayetin esas maksadını, ayetin maksadının da 

Kur'ân'ın külli maksadını takviye ettiği, yani her bir surenin dört Makasıd-ı Kur'ân'ı 

kapsadığı iddiası zorlama bir yorum olarak görülebileceğinden, Nursî böyle bir zannı 

gidermek için iki noktaya dikkat çekmektedir: 

 Birincincisi: Surelerin çoğunda Kur'ân'ın dört maksadı bütün ayetlerinde aynı 

şekilde yayılmamıştır. Çoğu surelerde bir tek maksat bizzat kastedilmiş, diğerleri 

istidraden zikredilmiştir. Mesela, besmeledeki nükteler zımnidir açık değildir. 

Bundan dolayı maksatların ahkamını açıklamak için ictihad etmek gerekir.  İkincisi: 

Her ayette bir hüküm ve bir makam vardır veya değişik makamların beyanı 

kastedilmiştir. Her hüküm ve her makam, surenin ruhuyla ve esas maksadıyla özel 

bir açıdan ilişkilidir. O hüküm ve makam da surenin maksadına bir delildir.779 

 Makasıd-ı Kur’ân’ı, Kur’ân’ın tümünün veya Mekki surelerinin ışığında 

tespit eden kendisinden önceki alimlerin bu yönteminden farklı olarak, her ayetin 

dahi Makasıd-ı Kur’ân’ı içerdiği görüşünde olan Nursî, ayetlerden gözetilen amaçları 

ortaya koyup bu amaçlar çerçevesinde onları anlamaya çalışmıştır. Yani o, tefsir 

kitaplarının çoğunda yer almayan bu metodolojik yaklaşımıyla Kur’ân’ı anlamada 

Makasıd-ı Kur’ân’ı kendisine esas kabul etmiştir.780 

 Makasıd konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan çağımız alimlerinden Tâhir 
b. Âşûr (v/h.1973) Kur'ân'ın bütün insanlığa mahsus durumların ıslahı için 

                                                 
777 Daghamin, The Aims of the Qur'an, a.g.s 
778 Nursî, Risâle-i Nur, II,1159,1848-1849 
779 Nursî, Risâle-i Nur, I,176; II,1167 
780 Daghamin, The Aims of the Qur'an, a.g.s 
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indirildiğini belirttikten sonra Kur'ân'ın ‘en yüce maksatları’nın; ferdin, toplumun ve 

medeniyetin ıslahı olduğunu vurgulamaktadır. Ferdin ıslahı öncelikle nefsin terbiyesi 

ve tezkiyesi esasına dayanmakta bu da itikadın ıslahı ile mümkün olmaktadır. Çünkü 

itikat; adab ve düşüncenin kaynağıdır. Daha sonra da sırrın ıslahı gelir. Sır ise; namaz 

gibi zahiri ibadetler ile kibrin, kinin ve cismaniyetin terki ile ahlaklanmak gibi batını 

ibadetlerdir.781 

 Cemaatin ıslahı ise, her şeyden evvel ferdin ıslahı ile mümkün olabilir. 

Çünkü toplumun cüzleri olan fertler ıslah edildiği taktirde ancak kül de ıslah 

edilebilir. Bundan başka önemli bir konu da, hırslarını ve nefsani arzularının 

sınırlamak suretiyle, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini disipline etmektir. Bu ise 

alimlerin medeni siyaset olarak ifade ettikleri muâmelât ilmidir. Medeniyetin ıslahına 

gelince, bu konu daha geniş bir alanı içine alır. Çünkü medeniyetin ıslahı, İslam 

aleminin nizamını korumak, her toplumun maslahatını gözeterek cemaatlerin ve 

bölgelerin arasındaki ilişkileri düzenlemek, İslamın külli maslahatlarına riayet etmek 

ve sınırlı bir maslahatın daha kapsamlı bir maslahat ile çatışması durumunda, daha 

kapsamlı olanı korumakla alakalıdır. Bu da, medeniyet ilmi ve sosyoloji ilmi olarak 

isimlendirilir.782 

 Âşûr, yaptığı istikra neticesinde ulaştığı Kur'ân'ın aslî maksatlarını sekiz 

bölümde ele almıştır:783 

 Birincisi: İtikadın ıslahı ve doğru akidenin öğretilmesidir. 

 İkincisi: Ahlakın güzelleştirilmesidir. 

 Üçüncüsü: Umumi ve hususi hükümlerden oluşan teşridir. 

 Dördüncüsü: Ümmetin yönetimidir. Bu konu Kur'ân'ın en önemli 

konularından biridir. Yönetimden maksat, ümmetin ıslahı ve düzenin korunmasıdır. 

Mesela, ümmetin tefrikaya düşmeyip birlik ve beraberliğini muhafaza etmesi ve 

işlerini aralarında şura ile çözümlemeleri hep bu bölümün başlıklarındandır. 

 Beşincisi: İyi hallerinden örnek alınması ve kötü durumlarından da 

sakınılması için önceki milletlerin haberlerinden ve kıssalarından bahsetmektir. 

 Altıncısı: Muhatabını, Şeriatı anlayıp benimsemesi için, yaşadığı çağın 

şartlarına uygun bir tarzda eğitip onu yaymaya ehil kılmaktır. Bu şeriatler ve ahkam 

ilmidir.  

 Yedincisi: Nasihatler, korkutma, sakındırma ve müjdelemedir. Bu bölüm, 

mükafat ve mücazat ve aynı zamanda muannitlere karşı tartışma ve mücadele 

ayetlerini ihtiva eder. Bu konu da terğib ve terhib bölümünü oluşturur.  

 Sekizincisi: Hz. Peygamberin sıdkına delil olmak üzere Kur'ân’ın 

mucizeliğidir. 

                                                 
781 Muhammed Tahir b. Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr mine’t-Tefsîr, Müessesetü’t-Târihi’l-Arabî, 

Beyrut, 2000, I, 18 
782 Âşûr, Tahrîr, I, 18 
783 Âşûr, Tahrîr, I, 18-19 
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 Mevdûdî’ye (v.1979) göre Kur'ân'ın daveti, Allah’ın Vahid ve Ehad, Rabb, 

Ferd ve Samed olduğunu, O’ndan başka ilah ve Rab olmadığını, uluhiyetinde ve 

rububiyetinde hiçbir ortağı olmadığını ihtiva etmektedir. Kur'ân'ı okuyan ve 

ayetlerini inceleyen kimse, Kur'ân'ın ancak “İlah, Rab, ibadet ve din” olmak üzere 

dört terim etrafında yoğunlaştığını ve bu amaçla inidirildiğini hissedecektir.784  

Çağımız düşünürlerinden Fazlur Rahman (v.1988) Kur'ân'ın ana konularını 

vurgulamaya çalıştığı eserinde bunları, Allah, İnsan (fert olarak ve toplum içinde), 

Tabiat, Nübüvvet (Vahiy), Ahiret ile Şeytan ve Kötülük olarak sıralamaktadır. Bu 

çalışmasıyla o, Kur'ân'ın temel fikrini ve doktrinlerini sistemli bir şekilde sunmayı 

hedeflediğini belirtmektedir. Ona göre, İslam’ın beş şartı veya miras hukuku gibi 

Kur'ân hakkında verilen alışılmış bilgilerin geleneksel tekrarı, Kur'ân'ın (asıl 

mesajının) anlaşılmasının çok yüzeysel bir seviyede kalmasına neden olmuştur.785 

Muhammed Gazâlî (v.1996) ise Kur'ân'ın beş eksen etrafında döndüğünü 

ifade etmektedir. Kur'ân'ın külli ve umumi hedeflerini meydana getiren bu eksenler 

şunlardır: Allah’ın birliği, Yaratıcısına işaret eden kainat, Kur'ân kıssaları, haşir 
(ba’s) ve hesap günü, terbiye ve teşri.786 

 Son olarak çağımız alimlerinden Yusuf el-Kardâvî (d.1926) ise Kur’ân’ın 

ısrarla üzerinde durduğu ve büyük özen gösterdiği prensip ve maksatları yedi başlık 

altında toplamaktadır: 787  

 1-Uluhiyet, risalet ve ceza konularındaki akidelerin ve tasavvurların tashihi. 

  2-İnsan değerinin ve haklarının, özellikle de zayıfların hukukunun kabulü. 

 3-İnsanlığın Allah’a ibadet etmeye ve takvaya yöneltilmesi. 

 4-İnsanlığın tezkiye-i nefse davet edilmesi. 

 5-Düzgün ve sağlam bir aile yapısının oluşturulması ve kadın haklarının 

korunması. 

 6-İnsanlığa örnek bir ümmetin oluşturulması. 

 7-Yardımlaşan bir insanlık alemine çağrı. 

 Sonuç olarak, Makasıd-ı Kur’ân ile ilgili tarihi sıra da gözetilerek serdetmeye 

çalıştığımız bu çalışmalar bize konunun çok fazla işlenmediğini özellikle son 

dönemlerde üzerine eğilindiğini bizlere göstermektedir. Bunun da sebebi alimlerin 

bu konudan habersiz olmaları değildir aksine,  Makasıd-ı Kur’ân’ın bir mütemmimi 

konunumunda olması gereken Makasıd-ı Şeria’ya daha fazla önem verilmiş 
olmasıdır. Diğer taraftan belki de en önemli eksiklik, Kur’ân’ın amaçlarının tefsir 

faaliyetlerinde dikkate alınmamış olmasıdır. Tespitlerden de anlaşıldığı üzere bu 

konuda belki de tek istisna Nursî’nin yaklaşımıdır. Çünkü o, Makasıd-ı Kur’ân’ı, 
                                                 
784 Mevdûdî, Kur'ân'a Göre Dört Terim, Beyan Yay., İst.,1983, s.7-8 
785 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân,  (Çev.A.Açıkgenç),  Ankara Okulu Yay., Ankara, 1996, 

s.7,28 
786 Muhammed el-Gazâlî, el-Mehâviru’l-Hamse li’l-Kur'âni’l-Kerîm, Dâru’ş-Şurûk, (b.y.), (t.y.), s.20, 

50, 82, 124  
787 Yûsuf el-Kardavî, Keyfe Neteâmelü maa’l-Kur’âni’l-Azîm, (3.Baskı), Dâru’ş-Şurûk, Kahire,1321, 

s.73 
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Kur’ân’ı yorumlama eyleminin merkezine yerleştirmiş ve ona birçok müfessirin 

veremediği önemi ve değeri vermeyi başarmıştır. Öyleki Nursî makasıd konusunu 

sadece Kur’ân’ın bütünü içinde ele almakla kalmamış bunu aynı zamanda surelere ve 

hatta ayetlere kadar sirayet ettirmiş ve aralarında makasıda dayalı bir ilişkiler ağı 

örmüştür.788 

 Makasıd-ı Kur’ân ile ilgili çalışmaların önündeki en büyük engel belki de, 

rivayete dayalı tefsir (tefsir-i me’sûr) anlayışıdır. Çünkü bu neviden olan çoğu 

tefsirler Kur’ân’a perde olmuş ve onun yüce maksatlarının takip edilmesini 

engellemiştir. Gerek sened ve gerekse içerik açısından hiç de kıymeti olmayan 

rivayetlerin çokluğu Makasıd-ı Kur’ân ile ilgilenmekten insanları alıkoymuştur.789 

 Makasıd-ı Kur’ân ile igili yukarıda özetlemeye çalıştığımız tespitler 

incelendiğinde hepsinin Kur’ân için belirledikleri amaçların –genelde-; tevhid, 

nübüvvet ve ahiret konularında kesiştikleri görülecektir. Bunun dışında kalan 

amaçlarla ilgili dillendirilen konularda ise farklılıklar bulunmaktadır.  

 Bizce, ittifak edilen üç maksad dışında kalan konuları da –ibadet, ahlak, 

eşitlik, özgürlük, insan hak ve hürriyetleri vb.- içinde toplayacak en kapsamlı kavram 

Nursî’nin de belirttiği gibi adalettir. Buna göre Kur’ân’ın maksatlarını: Tevhid, 

Nübüvvet, Haşir (Ahiret)  ve Adalet olarak sıralamamız mümkündür. 

 Kur’ân’ın bu dört maksada işaret ettiğinin ve bütün unsurlarıyla onları hedef 

aldığının delillendirilmesi ise Nursî tarafından, kainatın ve insanın varoluşuyla 

ilişkilendirilerek yapılmış yani ontolojik gerçekliklerle temellendirilmiştir. 
 Yokluktan ve hiçlikten çıkarılıp, varlık ve hayat sahnesinde boy gösteren ve 

geleceğin inişli-çıkışlı yollarında ahirete doğru yolculuk eden insanoğlunun 

yaratılışının nedeni ve niçini ile bu uzun yolculuğun nereden başlayıp nerede 

sonlanacağına dair kainatın ve hikmetin diliyle sorulan sorular ve bu gizemli 

soruların cevaplarının kaynağıyla ilgili tespitler, nihai olarak bizi, yukarıda dört esas 

halinde sözü edilen Makasıd-ı Kur’ân’a götürecektir. Zira bu soruların cevapları, 

insanlık tarihi boyunca, birbirini destekler ve kuvvetlendirir tarzda sadece 

peygamberler tarafından verilebilmiştir. İnsanlık adına onlara vekaleten bu soruları 

onlar cevaplandırmışlardır. İnsanlık kafilesinin başkanlıklarını onlar üstlenmişlerdir. 

İşte bu değişmez gerçek Kur’ân’ın “nübüvvet” maksadına işaret etmektedir. İnsanlık 

kafilesine sorulan “Nereden geliyorsunuz?” sorusuna yine peygamberlerin diliyle 

verilen, “Ezeli ve Ebedi olan, sonsuz kudret sahibi Allah’tan” cevabı ise açıkça 

Kur’ân’ın “tevhid” maksadını göstermektedir. Bu dünyadan geçip, nereye 

gideceksiniz? sorusuna “Haşir yoluyla, sonsuzluk ülkesine” cevabı da “Ahiret” 

maksadına atıfta bulunmaktadır. Son olarak “Bu dünyada işiniz nedir?” sorusuna 

verilen “Yaratıcı tarafından bütün varlıklar içinden seçilip, büyük emanet kendisine 

yüklenen bizler, ebedi saadete ulaşmamızı temin edecek istidat ve kabileyet 

                                                 
788 Daghamin, The Aims of the Qur'an, a.g.s 
789 Zerkânî, Menâhil, II,20 
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sermayemizi nemalandırmak için buradayız” cevabı ise “Adalet” maksadına işaret 

etmektedir. Nursî’ye göre, peygamberler ve Hz. Peygamber tarafından verilen bu 

cevaplar, Kur’ân’dan iktibas edilerek verildiğinden, Kur’ân’ın asıl unsurlarının, bu 

dört esas maksatta odaklaştığı anlaşılmaktadır.790 

 

a) Tevhid 
 

Allah’a iman ve tevhid Kur’ân’ın ve dolayısıyla da İslam’ın en fazla üzerinde 

durduğu, can alıcı konulardan ve haliyle Kur’ân’ın, insanların zihnine ve hayatlarına 

yerleştirmeyi kendine hedef seçtiği en büyük amaçlardan biridir. Diğer iman 

rükünlerinin de temeli, esasıdır. Bir olan Allah’a imandan sonra diğer iman 

rükünlerine de imanda bir zorluk bulunmaz. Bu temel rükne iman edilmediği taktirde 

ise diğer iman rükünlerine imanın da bir anlamı kalmaz. Kur'ân'ın en büyük 

mücadelesi de tevhidin zıddı olan şirkle olmuştur. Özellikle önceki semavi dinlerin 

safiyetlerini yitirip, şirke bulaşmış inançlarla tahrif  edilmesi sonucu yer yüzünü 

kaplayan batıl inançlarla mücadele edip tevhidi hakim kılmak Kur'ân'ın birinci 

önceliği olmuştur. 

İslam medeniyetinin özü İslam, İslam’ın özü tevhid, tevhidin özü de Allah’ın 

birliği, Allah’ı tek mutlak, yüce, Yaratıcı ve her şeyin Sahibi ve Yöneticisi olarak 

kabul etmektir. İslam medeniyetine kimliğini veren, bütün unsurlarını bir araya 

getirerek onları bir bütün, medeniyet dediğimiz organik vücud haline getiren 

tevhiddir. Medeniyetin esası, farklı unsurları bir araya getirirken onlara kendi 

biçimini veren tevhittir. “Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye 

yarattım…”, “Andolsun ki biz her ümmete ‘Allah’a kulluk edin, putlardan kaçının’ 

diye (tebliğ için) bir peygamber göndermişizdir.”, “Rabbin ‘Kendinden başkasına 

kulluk etmeyin’ diye hükmetti.”, “Allah’a ibadet edin, O’na hiçbir şeyi ortak 

tutmayın…”791 gibi Kur'ân ayetleri, insanın yaratılışının amacının sırf Allah’a hizmet 

etmek olduğunu açıkça belirtmektedir. İbadet edilmeye layık olan sadece O’dur. 

O’nun rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak bütün insanların arzularının, eylemlerinin 

tek amacı olmalıdır.792 

Şüphe yok ki, İslam’da hiçbir emir tevhid olmadan sabit olamaz. Tevhid 

olmadan İslam olmaz. Bu durumda sadece Hz. Peygamberin sünnetine olan bağlılık 

sarsılmakla kalmaz, peygamberlik kurumunun asli yapısı da değerini kaybeder. Bu 

nedenle tevhid ilkesine sarılmak, bütün takva, dindarlık ve faziletin temelidir. 

Allah’ın mutlak birliğinin tasdiki olarak tevhid, hakikatın kaynaklarının birliğinin de 

                                                 
790 Nursî, Risale-i Nur, II, 1159 
791 Bkz. Kur'ân, 51/56; 16/36; 17/23; 4/36; 6/151 
792 İsmail R. Farûkî, Tevhid, (Çev.D.Yardım,L.Boyacı), (4.Baskı), İnsan Yay., İst., 2006, s.27-28 
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tasdikidir. Allah insanın bilgisini aldığı tabiatın Yaratıcısıdır. Aynı şekilde O, vahyin 

de kaynağıdır. İnsana bilgiyi veren O’dur, ilmi mutlak ve evrenseldir.793 

Allah’ı birlemek, O’nun aynı zamanda zatında, sıfatlarında ve fiillerinde de 

eşsiz olduğunu kabul etmek demektir. Zatında bir olması, O’nun mürekkeb bir varlık 

olmaması anlamına gelir. Sıfatında bir olması, hiçbir şeye benzememesi, fiillerinde 

bir olması ise, icraatlarında ortağının bulunmaması demektir. Çünkü icraatlarda 

ortaklığın bulunması acziyetin göstergesidir. Kısacası Allah birdir demek; kısmı, 

benzeri ve ortağı yoktur demektir. Netice itibariyle Allah’ın üç tür vahdetinden 

bahsedilebilir, bunlar da; zatta vahdet, sıfatta vahdet ve fiillerde vahdettir. 

Dolayısıyla tevhid öncelikle vücubu’l-vücudun, ikinci olarak Halikıyyetin, üçüncü 

olarak da mabudiyyetin Allah’a mahsus kılınmasıdır.794 

Zihinlerde ve gönüllerde iyice yer etmiş şirk inancının kalplerden sökülüp 

atılabilmesi için Allah’ın tevhidini gösteren akli birkaç delilin gösterilmesi yeterli 

olmayacağı için Kur'ân, faklı açılardan bir çok örnekle, tevhid inancını tekrar tekrar 

vurgulayarak insanların duygu ve düşünce dünyasında iyice yerleşmesine çalışmıştır. 
İşte bu nedenledir ki, Kur'ân'da en çok tekrarlanan konu, sadece Allah’a kulluk 

etmek, O’nun dışındaki tüm yaratıkların ne kendilerine ne de başkalarına fayda ya da 

zarar sağlayamayacağına inanmakla Allah’ı uluhiyette birleme (uluhiyyet tevhidi) 

konusudur.795  

Yaratmaya, takdire, tedbire ve dini teşrie sadece Allah’ın sahip olması demek 

olan rububiyet tevhidinin çokça tekrarının nedeni ise, kulların Allah’a yaklaşmak 

için, Allah’ın dışındaki kimselere, evliyalara dua etmesinin ve onların şefaatini 

istemesinin şirk olduğunu, dolayısıyla batıl olduğunu ortaya koymak amacıyladır. 

Duanın Kur'ân'da çok fazla zikredilmiş olmasının nedeni de, onun ibadetin özü, ruhu 

belki, fıtrat dininin tümünü içeren bir ibadet olmasıdır.796  

Gerçekten dualar, tevhid ve ibadetin ruhunu ve sırlarını içinde barındıran bir 

numune durumundadır. Tevhid ve ibadet, dua eden kimsenin, kalbinde dolaşan arzu 

ve isteklerinin Allah tarafından işitildiğine ve O’nun Kadir olduğuna inanmasını 

gerekli kılmaktadır.797 

Netice olarak saf ve katışıksız bir tevhid inancının göstergesi olan “Duanın en 

güzel, en lâtîf, en leziz, en hazır meyvesi, neticesi şudur ki: Dua eden adam bilir ki, 

birisi var ki onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. Onun 

kudret eli herşeye yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil; bir Kerîm Zat var, 

ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun hadsiz ihtiyâcâtını yerine getirebilir ve onun 

hadsiz düşmanlarını def edebilir bir Zâtın huzurunda kendini tasavvur ederek bir 

ferah, bir inşirah duyup, dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp Elhamdü lillâhi 

                                                 
793 Farûkî, Tevhid, s.29,58 
794 İsmail Hakkı, İlm-i Kelam, s.261-262 
795 Reşid Rıza, Vahyu’l-Muhammedî, s.194-195 
796 Reşid Rıza, Vahyu’l-Muhammedî, s.195  
797 Nursî, Risâle-i Nur, II, 1312 
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Rabbi'l-Âlemîn der.”798 

Tevhid, yalnızca Allah’a ibadet etmekten ibaret olan bir kavram ve bütün 

peygamberlerin ilan ve davet ettikleri bir hakikattir. İbadeti yalnızca Allah’a tahsis 

etmenin iki boyut vardır. Birisi nefy diğeri ise ispattır. Yani başkalarına ibadet 

etmeyi nefy ve sadece O’na ibadeti ispattır. İhlas Suresi ise bu amacı ihtiva eden 

Kur’ân’ın en önemli surelerinden biridir.799 

Kur’ân’ın Allah ile ilgi  son derece yoğun vurgusuna –hatta sadece Allah 

lafzına 2500 den fazla yer verilmiş olmasına- rağmen, onun Allah’ın Zatı hakkında 

bir eser olmayıp, insanı hedef alan bir kitap olduğunu ileri süren yazarlar da vardır.800 

Tevhid hakiki hürriyetin temelidir. Çünkü, bir insanı yücelten veya bir taşa 

ibadet eden kişi için hürriyet söz konusu değildir. Ayrıca kardeşliğin ve eşitliğin de 

temelinde yine tevhid vardır. Çünkü bütün insanların bir tek Allah’ın kulları 

olduğuna, bir anne ve babadan geldiklerine yönelik inanç, her bir insanın birbirleriyle 

kardeş olduğu fikrini güçlendirecektir.801 

Kur'ân'da anlatıldığı şekliyle tevhid inancı, insanı yaratılış olarak kabiliyetli 

olduğu en üstün ruhî, aklî ve medenî yani uygarlık olarak kemale yükseltecek bir 

dinamiğe sahiptir.802 

Mesela bir görüşe göre,  “Allah’ın Tevhid’i sebebiyle Müslümanların tek 

temele dayanmaları istenir; Allah’ın Samediyyet’i (hiçbir şeye muhtaç olmaması) 

dolayısıyla hayatlarının her alanında başkalarından bağımsız olmaları emredilir; 

Allah’ın Mutlak Varlık (Vucûd-u Mutlak) olması sebebiyle (kendilerini ahirete 

verip) dünyevî şeylerden tamamen vazgeçmemeleri; Allah’ın yüceliği sebebiyle de 

her şeyde (mükemmelliğin) en yüksek mertebelerini yakalamaya çalışmaları 

istenir.”803 

Şuurlu Allah inancı, yeryüzünde ahlaka dayalı sosyopolitik bir düzen 

kurmakla, çok yakından ve dinamik bir şekilde ilgilidir. Çünkü Kur’an’a göre, 

Allah’ı unutanlar netice olarak kendilerini de unutacaklarından tek bir bütünlük 

arzeden şahsiyetleri dağılacaktır. Hz. Peygamber’in, tefekkür için düzenli inzivaya 

çekildiği Hira mağarasından, bir daha oraya geri dönmemek üzere, toplum içine 

çıkmasını temin eden işte bu şuurlu Allah inancıdır. Bu inzivaî yaşantısının 

sonucunda sadece şirk inancını yok etmek değil, aynı zamanda sosyo-ekonomik 

adaleti başarma kararlılık ve azmiyle dolmuştur. Onun hedefi, yeryüzünde iyilik ve 

adaletin temini için bir toplum kurmaktı.804 

 
                                                 
798 Nursî, Risâle-i Nur, I, 489 
799 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, XXX, 50 
800 Fazlur Rahman, Kur’ân, s.35 
801 Kardavî, Keyfe Neteâmel, s.74 
802 Reşid Rıza, Vahyu’l-Muhammedî, s.198 
803 J.M.S. Baljon, Kur'ân Yorumunda Çağdaş Yönelimler, (Çev.Ş.Ali Düzgün), Fecr Yay., Ankara, 

1994, s.77 
804 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.88-89 
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b) Nübüvvet 
 

Nübüvvet, Allah ile O’nun mahlukatından akıl sahibi olan insanlar arasından 

birinin elçilik yapması demektir. Allah bu elçilik vasıtasıyla, insanların dünya ve 

ahiretteki çıkarlarıyla ilgili olan illetleri ve kusurları gidermektedir. Dolayısıyla 

Allah, dünya ve din işleriyle ilgili olarak ihtiyaç duydukları hususları açıklasınlar 

diye insanlara peygamberler göndermiştir. Çünkü insanların sadece akıllarıyla 

mükafat ve ceza gerektiren konuları bilmeleri mümkün değildir. Sonuç olarak 

peygamberlerin gönderilmesi aslında Allah’ın lutuf ve rahmetinin eseridir.805 

Kur'ân'ın ikinci en büyük maksadı, peygamberleri ve peygamberlik 

müessesini tasdik etmektir. Peygamberler Yaratıcı ile kulları arasındaki iletişimi 

sağlayan seçilmiş, her yönüyle üstün nitelikli insanlardır. Bu nedenle nübüvvetin 

reddi, aynı zamanda peygamberlerin getirmiş olduğu kitapları ve bu kitapların en 

önemli mesajı olan Allah’ın varlığı ve birliği gerçeğini de inkar anlamına 

gelmektedir. Peygambersiz bir dinin düşünülmesi mümkün değildir. 

Allah her millete, Zatını tanıtmak, kendisine kulluğa çağırmak ve O’nun 

dışındakilere ibadet etmemeleri gerektiğini ilan etmek için, sırf bir müjdeleyici ve 

uyarıcı  olarak elçiler göndermiş ve hiçbir ümmeti de bu uyarıcılardan mahrum 

etmemiştir. (16/36; 35/24) Bu itibarla peygamberler tarih boyunca insanlık için birer 

rehber, yol gösterici ve öğretmen olmuşlar ve bu hizmetleri karşılığında da hiçbir 

ücret ve menfaat  beklememişlerdir. Kur'ân da, özellikle taşıdıkları ve insanlara 

duyurmaya çalıştıkları mesajlara işaret etmek ve insanlığa örneklik teşkil etmeleri 

için, onların bu mücadelelerini anlatmış ve onlara verdiği önemi göstermiştir. 
Nübüvvetin gerekliliğini, Allah’ın varlığı ve özellikle Kelam sıfatı 

çerçevesinde–her ne kadar Hz.Peygamber hakkında ifade edilmiş olsa da bütün 

peygamberler için ileri sürülmek üzere- şu mantıki silsile içinde izah etmek 

mümkündür:   

“Şu kâinatın Sahip ve Mutasarrıfı, elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor 

ve her tarafı görerek tedvir ediyor ve herşeyi bilerek, görerek terbiye ediyor ve herşeyde 

görünen hikmetleri, gayeleri, faydaları irade ederek tedvir ediyor. 

Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak; elbette zîşuur ve 

zîfikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Madem zîfikirle konuşacak; elbette zîşuurun 

içinde en cemiyetli ve şuuru küllî olan insan nev'iyle konuşacaktır. Madem insan nev'iyle 

konuşacak; elbette insanlar içinde kabil-i hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. 

Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlâkı ulvî ve nev-i beşere muktedâ 

olacak olanlarla konuşacaktır. Elbette, dost ve düşmanın ittifakıyla, en yüksek istidatta ve 

en âli ahlâkta ve nev-i beşerin humsu ona iktidâ etmiş ve nısf-ı arz onun hükm-ü mânevîsi 

altına girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla bin üç yüz sene ışıklanmış…. 
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Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ile konuşacak ve konuşmuş; ve resul yapacak ve 

yapmış; ve sair nev-i beşere rehber yapacak ve yapmıştır.”806 

 

 İslamiyette Şari yani dini kurallar koyan sadece Allah’tır. Peygamberler ise 

mecazen Şari olarak nitelendirilmektedirler. Zira nebiler ve rasuller, insanlar 

üzerinde hakim kimseler olmayıp, görevleri sadece Allah’tan aldıkları vahyi tebliğ 

etmektir. Bu durum insanlar için büyük bir ikram olmuştur. Çünkü böylelikle Allah, 

peygamberlerin teşriye vaziyet etmelerini ve peygamberlere ve kutsal kişilere ibadet 

edilmesini tamamen iptal etmiş ve böylece insanları, dindar toplumların, özellikle de 

Budistlerin ve Hristiyanların müptela oldukları akli ve ruhi kölelikten kurtarıp 

özgürlüklerine kavuşturmuştur. 807 

 Allah’ın rahmeti ve insandaki ahlaki idrakin ve davranışların eksikliği 

peygamberlik müessesesini ve vahyi zorunlu kılmıştır. İnsanlığın ahlaken 

olgunlaşması, devamlı İlahi Kitaplardan özellikle en son Kitap olan Kur'ân'dan 

hidayet aramasına bağlıdır.808 Dolayısıya nübüvvet, bütün güzelliklerin ve 

mükemmelliklerin esası, hak dinler de saadetin anahtarıdır. Hak ve hakikat 

nübüvvette ve nebilerin elinde; dalalet ve şer onun karşısındadır.809 Bugün insanlığın 

kullandığı, hak, adalet, hürriyet, kardeşlik, eşitlik kavramları aslında peygamberlerin 

öğretileridir.810 

Alemin bir sahibinin bulunmaması imkansız olduğu gibi O’nun kendisini 

insanlara tanıtmaması muhaldir. Çünkü Allah’ın, emir ve yasaklarına vakıf 

olabilmeleri için halifesi olan insana kendini bildirip tarif etmesi zorunludur.811 

Yaratıcının hayat ve varlığı da ancak resullerin gönderilmesi ve kitapların 

indirilmesiyle bilinebilir. Eğer kitaplar ve peygamberler olmasaydı o ezeli hayat 

bilinemezdi. Nasıl ki bir adamın konuşmasıyla onun hayat sahibi olduğu anlaşılırsa, 

gayb aleminde söyleyen, konuşan, emir ve nehyeden bir Zatın kelime ve hitabını 

gösterecek, peygamberler ve onlara indirilen kitaplardır.812 Işıksız güneşin vücudu 

mümkün olmadığı gibi uluhiyet de tezahürsüz olamaz. Bu ise ancak peygamberler 

göndermekle gerçekleşebilir. Bütün üstün vasıfları üzerinde toplayan bir zatın 

bilinmesi, kudret ve saltanatını gözlere göstermesi için kendini tarif etmesi gerekir ki, 

bu  da ancak elçiler aracılığıyla mümkün olur.813  

Nursî’ye göre, eğer insanlıkta nübüvvet ve onun gereği olan teklif olmasaydı, 

insanoğlunun maddeten ve manen yükselmesini sağlayan dinler bulunmasaydı, insan 

                                                 
806 Nursî, Risâle-i Nur, I, 387-388 
807 Reşid Rıza, Vahyu’l-Muhammedî, s.222 
808 Fazlur Rahman, Kur'ân, s.147 
809 Nursî, Risâle-i Nur, I,650; Muhammed Kutub, Tevhid, (Çev.N.Yıldız), Risale Yay.,İst.,1987, s.281 
810 Kutub, Tevhid, s.281 
811 Nursî, Risâle-i Nur, II, 1334;  
812 Nursî, Risâle-i Nur, I, 815 
813 Nursî, Risâle-i Nur, II, 1290 
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bir hayvan olarak kalacak ve ondaki vicdan ve güzellikler tamamen yok olacaktı.814  

Çünkü insanlık tarihinde en büyük eserler peygamberlerindir. İnsan nefsini ıslaha 

yönelik köklü değişiklikler onların eliyle gerçekleşmiştir. Her türlü iyiliğin öncüleri 

onlardır.815 

Dolayısıyla Yaratıcının hikmet ve fiillerindeki kusursuzluk, kainatta küçük ve 

büyük her şeyde bir nizam bulunması, insanlığın mürşide olan zaruri ihtiyacı, 

insanlıkta nübüvvetin varlığını kesin olarak gerektirmiştir.816 

Peygamberlerin irşad görevi ise (postacıların mektup dağıtma görevinde 

olduğu gibi) sadece ilahi mesajı tebliğle sorumlu olmakla sınırlı kalmamış, aynı 

zamanda insanlara hayat tarzıyla bu öğretinin uygulanabilirliğini göstermek için ilahi 

öğretinin bir uygulayıcısı olmayı da kapsamıştır.817 

İnsanların din ile eğitilip yetiştirilmesi, nebilerin bildirdiği şekliyle gayba 

iman esası üzerine kuruludur. Zira insanlığın eğitimi sadece öğrenilen (kesbî) maddi 

bilimlerle sağlanamaz. Yani akıl ve beşeri ilim, Rasullerin hidayetinin (vahy) yerini 

kesinlikle tutamaz.818 

Zira, insandaki şehvet, gadap ve akıl kuvveleri yaratıcı tarafından 

sınırlandırılmayıp insanın kendi iradesiyle yükselmesini temin gayesiyle başıboş 
bırakıldıklarından, insanlar arasındaki ilişkilerde haksızlıkların meydana gelmesi 

kaçınılmaz olmuştur. Meydana gelecek olan bu haksızlıkları önlemek için toplumlar 

adalete muhtaçtırlar. Fakat her şahsın aklı, adaleti anlamaktan aciz olduğu için 

adaletten istifade etmeleri için külli bir akla ihtiyaç olmuştur. Külli bir akıl da ancak 

kanun şeklinde olabilir. Bu kanun ise şeriattir. Şeriatin tesirini, icrasını temin edecek 

bir makam ve sahip lazımdır ki, o da ancak peygamberdir.819  

Kısacası, peygamberlerin verdiği eğitim ve rehberliğin amacı “aşırılıklardan 

uzaklaşıp orta yola girmesi için insanlığa (hem maddî hem de manevî) bir bilgi ve 

kavrayış sunmaktır.”820 

 

c) Ahiret 
 

Kur'ân'ın bir çok yerinde ahiret yurdundan, oradaki ince hesaptan, kıymetli 

hediyelerinden ve sürekli azaplarından söz edilmektedir. İnsanlara, bu dünya 

hayatının çok kısa süreceği, oradaki hüzünlerin ve sevinçlerin aldatıcı olduğu, 

seçilecek yegane yolun Allah’a ve ahiret gününe iman olduğu sık sık 

hatırlatılmaktadır. Kur'ân'ın ilk suresinin hemen başında alemlerin Rabbine, din 

                                                 
814 Nursî, Risâle-i Nur, II, 1251 
815 Kutub, Tevhid, s.270 
816 Nursî, Risâle-i Nur, II, 2027 
817 Baljon, Kur'ân, s.91; Kutub, Tevhid, s.276-277 
818 Reşid Rıza, Vahyu’l-Muhammedî, s. 86,89 
819 Nursî, Risâle-i Nur, II, 1215 
820 Baljon, Kur'ân, s.91 
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gününün yani ahiret gününün Malikine hamdedilmektedir. Bu sure ise bilindiği gibi 

bir Müslümanın her gün onlarca defa okuduğu bir suredir.821 Bu tek örnek bile 

ahiretin, hesap gününün, ceza ve mükafat inancının Kur'ân açısından ne denli önemli 

olduğunu göstermektedir. 

Allah sonsuz güzellik sahibi olduğu için bu güzelliklerini hem görmek ve 

göstermek,  hem de başkalarının nazarıyla görmek ister. Bu sebeple sermedi ve daimi 

olan bir cemalin incelik ve güzelliklerini gösteren aynaların da ebedi ve daimi olması 

zorunludur. Çünkü, bâkî bir güzellik fânî bir aşığa razı olamaz. Zira fani bir aşığın 

ebedi ve baki olan sevdiğine aşkı bu nedenle düşmanlığa dönüşür. Bu sebeple bu 

alem bir yaratıcıyı zorunlu kıldığı gibi yaratıcının varlığı da ahireti gerekli 

kılmaktadır.822 

“Sizi boşuna yarattığımız ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız” 

(23/Müminûn,115), “Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları boşuna yaratmadık..” 

(38/Sa’d,27) ayetlerinin de işaret ettiği üzere, eğer insanların bu dünyada yaptıkları 

şeylerin karşılığını görecekleri bir gün ve yer olmazsa, yaratma tamamen boş bir 

eylem olarak kalacaktır. Zalimin cezasını, adil ve fadıl kimselerin de mükafatlarını 

görecekleri bir yer olmadığı taktirde adalet, hikmet ve rahmetten söz etmemiz 

mümkün olmayacaktır.823 

Yeniden dirilişin sayısız örnekleri vardır. Özellikle kışın ölen bitkilerin, bahar 

mevsiminde yeniden hayat bulmaları bunun en açık örneğidir. Kur'ân'ın da bu 

olaylara dikkat çektiği görülmektedir. (30/Rum,19,24,50; 57/Hadîd,17) 

Rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi sayısız sebepler ve ahirete işaret eden 

bütün deliller bir yana, Hz. Peygamberin bizzat kendisi haşrin ve ebedi saadetin en 

büyük ve kesin delilidir. Onun risaleti bu imtihan dünyasının açılmasına sebep 

olduğu gibi kulluk ve duası da haşrin ve ebedi saadetin vucudunun sebebidir.824 

Öldükten sonra yeniden diriliş, insanın asli parçalarının bir araya 

getirilmesiyle ve buna ruhun da iade edilmesiyle yani cismimizle birlikte 

gerçekleşecektir.825  

Aksini düşünmek boş ve anlamsızdır. İnsanoğlunu her bir ferdi, fikriyle, 

aklıyla ve kalbiyle ayrı birer alemdir ve diğer çeşit çeşit alemlerle de ilişkidedir ve bu 

yüzden bir nev hükmüne geçmektedir. İşte bu sebeple de büyük haşirde her bir ferd 

aynıyla, cismiyle, resmiyle iade edilecektir. 826 

Kur'ân'ın ahiret anlayışını temel olarak belirleyen görüş, her insanın yaptığı 

işlerin müthiş ve daha önce hiç hissetmediği bir şekilde şuuruna vardırılacağı bir anın 

“saatin” geleceğidir. Bu durumda insan artık kesin olarak yaptıklarını, 

                                                 
821 Gazâlî, Mehâvir, s.126-127 
822 Nursî, Risâle-i Nur, I, 826-827 
823 Reşid Rıza,Vahyu’l-Muhammedî, s.203;Kutub, Tevhid, s.399  
824 Nursî, Risâle-i Nur, II,1287 
825 Taftazânî, Akâid, s.254 
826 Nursî, Risâle-i Nur, I, 643 
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yapmadıklarını ve hatalarını karşısında bulup onlar hakkında bir karar verilmesini 

ister istemez kabul edecektir. 827 

Kur'ân'a göre toplumda insanın gayesi, yeryüzünde ahlak kuralları üzerine 

bina edilmiş bir düzen kurmaktır. Fakat böyle bir düzeni kurabilmesi için takva 

ruhunun, yani gerçek bir sorumluluk duygusunun, birey olarak insan tarafından 

geliştirilmesi mutlaka şarttır.828  İşte ahiret inancı, haşir ve hesap düşüncesi insana bu 

motivasyonu sağlayacak yegane dinamiktir. 

Yani Kur’an’ın en önemli ve en çok bahsedilen konuları olan düzenleyici 

Allah fikri ve ahiret inancı olmadan hiçbir gerçekçi ahlak sistemi kurmak mümkün 

olamaz.829  

Haşir günü gösterilecek şahitler ve insanın gizli kişiliğinin şeffaflaşarak 

gözler önüne serilmesi hakkında var olan bütün Kur'ân ayetleri, insanı davranışları, 

düşünceleri ve niyetleri hususunda sorumluluk hissetmeye davet etmektedir. İnsanın 

iç yapısının ortaya dökülmesi aslında Allah’ın insanın bu hayatta ulaşmasını istediği 

bir durumdur. Çünkü kendi nefsini bir röntgenle inceler gibi muhasebeye çeken 

kimse, kendi noksanlarını teşhis eder ve dolayısıyla tüm düşünce ve kusurlarının 

bütün insanlık önünde sergileneceği o günden yani haşir ve hesap anından asla 

korkmaz.830 

Yeniden dirilmeye ve hesaba olan inancın, Allah’a imanı olgunlaştırdığı, 

ayrıca bu inancı hatırlamanın insanı, batıl, şer, zulüm ve azgınlıktan koruyup, hak, 

hayr ve iyi amellere sevkeden içbilinci güçlendirdiği açık bir gerçektir.831 

Sonsuz bir hayat inancına sahip olmayan insan kendini dünyada bile 

inançsızlıktan doğan manevi bir cehenneme atacak ve dolayısıyla ister istemez daha 

cehenneme gitmeden cehennem azabı çekecektir.832 Ahirete iman gerçekte insanın 

maddi ve manevi hayatını düzene koyarak bir saadet kapısı açarken, inanmamak ise 

ölümü sonsuz bir yokluk kapısı olarak gösterecektir.833 Ahirete imanın son tahlilde 

şahsi hayata olumlu etkileri yanında, dünya mutluluğu ve sosyal hayatı düzenlemede 

de çok büyük önemi vardır. Kısacası ahiret inancının; çocuk ve gençlerden, 

ihtiyarlara, ferdi hayattan sosyal hayata kadar bir çok alanda, başka hiçbir şeyin 

yerini dolduramayacağı olumlu etkileri söz konusudur.834  

                                                 
827 Fazlur Rahman, Kur'ân, s.183 
828 Fazlur Rahman, Kur'ân, s.183-184 
829 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.86-87 
830 Fazlur Rahman, Kur'ân, s.200-201 
831 Reşid Rıza, Vahyu’l-Muhammedî, s.202  
832 Nursî, Risâle-i Nur, I, 1122 
833 Nursî, Risâle-i Nur, I, 55-56 
834 Nursî, Risâle-i Nur, I,962-964 ( “Eğer iman-ı âhiret bu geniş hanelerde hükmetse… Çocuklara der: 
"Cennet var, haylazlığı bırak." Kur'ân dersiyle temkin verir. Gençlere der: "Cehennem var, sarhoşluğu 
bırak. Aklı başlarına getirir. Zâlime der: "Şiddetli azap var, tokat yiyeceksin." Adalete başını eğdirir. 
İhtiyarlara der: "Senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimî bir uhrevî saadet ve 
taze, bâki bir gençlik seni bekliyorlar. Onları kazanmaya çalış." Ağlamasını gülmeye çevirir. Bunlara 
kıyasen, cüz'î ve küllî herbir taifede hüsn-ü tesirini gösterir, ışıklandırır. Nev-i beşerin hayat-ı 
içtimaiyesiyle alâkadar olan içtimaiyyun ve ahlâkiyyûnların kulakları çınlasın!”) 
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Ahiret günü verilecek son hüküm, Kur'ân için çok yönlü ve temel bir takım 

sebeblerden dolayı çok önemlidir. Mesela ahlak ve adaletin temini, insan 

davranışlarının keyfiyeti, ancak son mahkeme huzurunda değerlendirilmekle olabilir. 

Çünkü gerçek adalet ve eşitlik sadece bu hayatta olup bitenlerle gerçekleştirilemez. 

Diğer taraftan, hayatın gayeleri hiç şüphe götürmez bir şekilde açıklığa 

kavuşturulmalıdır ki, böylece insan, ne için çalıştığını açıkça görebilsin ve hayatın 

gerçek gayelerinin neler olduğunu anlayabilsin. Son olarak insanlar arasındaki 

tartışmaların, ayrılıkların ve anlaşmazlıkların kesin bir şekilde sonuçlanması fikri de 

ahiret günü verilecek son hükümlerin ne denli önemli olduğunun göstergesidir.835 

Aslında insanın, bütün dinlerin ikinci temel ilkesi olan yeniden dirilme ve 

hesab gününü inkar etmesi, Rabbinin kendisini en güzel bir şekilde (ahsen-i takvîm) 

yaratmasını, yeryüzü ve ehline hatta gaybî yaratıklara üstün tutmasını inkar etmesini 

gerektirir. Yine insanın bu ilkeyi inkarı, Allah’ın kendisine verdiği akıl, güç ve 

duygulardan habersiz olmasını ve insanın engin bir bilgiye yetenekli kılınmasının 

hikmetini bilmemeyi gerektiri ki, insanın böyle engin bir bilgiye yetenekli 

yaratılması, onun, varlıkta sonsuz bir yaşam için yaratıldığını da göstermektedir. 

Kısacası bu temel inanç esasını inkar etmekle insan, kendisinin boş yere, amaçsızca 

yaratıldığına ve ömrünün bu kısacık dünya hayatı ile sınırlı olduğuna inanıyor 

demektir. Bu ise insanın kendisini küçümsemesi ve kendi değerini takdir edememesi 

anlamına gelir.836 Bu büyük bir yanılgıdır. 

 

d) Adalet 
 

Adl; adalet manasında bir masdar sözcüktür. Adalet ise itidal, istikamet ve 

hakka yönelmek anlamına gelir. Şeriatteki anlamı ise, dinen yasaklanmış olan 

şeylerden sakınmak suretiyle Hak yolunda istikamet üzere olmaktan ibarettir.837  Bu 

tariften anlaşıldığı üzere adalet, dinin bütün yasaklarından uzak durmayı içermesi 

açısından ibadet kavramını da bir yönüyle kapsamı alanına almaktadır. 

Ayrıca adaletin ‘itidal’ manasının yanı sıra ‘hakta sebat’ anlamı da 

bulunmaktadır. Zulüm ise bir şeyi kendi yerinin dışında bir yere koymak demektir. 

Terminoloji açısında da hakkı çiğneyip batıla yönelmektir ve buna ‘cevr’ denilir.838 

Başka bir tabirle adl; ifrat ile tefrit arasında orta bir yol demektir. Eşitlik 

anlamını da ihtiva eden ‘adl’in iki türlü kullanılışı vardır. Mutlak adl; aklın 

güzelliğini gerekli kıldığı konulardır ki, zaman asla bunları nesh edemez. Kişinin 

kendisine iyilik yapana iyilikte bulunması ve eziyet etmeyene de zarar vermemesi 

gibi. Bir de adil olduğu şeriat tarafından bildirilen hususlar vardır. Bunların ise bazı 

                                                 
835 Fazlur Rahman, Kur'ân, s.196 
836 Reşid Rıza, Vahyu’l-Muhammedî, s.203 
837 Cürcânî, Ta’rîfât, s.191-192 
838 Zekeri b. Muhammed Ebû Yahyâ, el-Hudûdu’l-Enîka ve’t-Ta’rîfâtu’d-Dakîka, (Tah.M.el-

Mubârek), Dâru’l-Fikri’l-Muâsır, Beyrut, 1411, s.73 
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zamanlar neshedilmesi mümkündür. Kısas, cinayet diyeti ve mürtedin malına el 

koymak gibi.839 

Özetlersek adalet, “davranış ve hükümde doğru olmak, hakka göre hüküm 

vermek, eşit olmak, eşit kılmak (Allah hakkında kullanıldığında ‘şirk koşmak’), 

ölçülü yapmak ve dengede tutmak” gibi manalara gelen bir masdar isimdir. Yine 

aynı kökten bir masdar isim olan ‘adl’ ise, “orta yol, istikamet, eş, benzer, misil, bir 

şeyin karşılığı” gibi anlamlara gelir. Aynı kökten gelen ‘itidal’ de; gerek nitelik 

gerekse nicelik açısından olsun, iki durum arasında orta yolu tutmaktır. Mesela, 

mutedil boy için ‘ne uzun ne kısa’ denilir. Mutedil bir su ise ‘ne sıcak ne soğuk’ 

anlamına kullanılır. Bilindiği üzere Âdil aynı zamanda Allah’ın isimlerinden    

biridir. 840 

Yukarıda sayılan hususlar Kur’ân’ın sadece Müslüman fertlerde aradığı 

özellikler değildir. Kur’ân aynı zamanda topluca Müslümanlardan “vasat (yani orta 

yolda, dengeli) bir ümmet” olmalarını da istemektedir. (2/143) 

Görüldüğü gibi, klasik Arapça’da Adl sözcüğünün sözlük anlamı, hak 

yememek, dengeyi gözetmek, itidalden ayrılmamak ve doğru yoldan sapmamak gibi 

insani ve sosyal değerlerin bir bileşkesidir. Tabiatıyla mantıken, ilahi adaletin de 

bütün bu değer ve faziletlerin bir sentezi olarak anlaşılması gerekir. 

Adalet kelimesi, Kur’ân’da ve hadislerde genellikle “düzen, denge, denklik, 

eşitlik, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, takvaya yönelme, dürüstlük, 

tarafsızlık” gibi anlamlarda kullanılmıştır.841 

İnsanın ruhî ve manevi yapısındaki denge ve ahenge Kur’ân’da, adalet 

kavramının kapsamına giren “Ahsen-i takvîm” (95/4) ve “tesviye” (91/7) tabirleriyle 

işaret edilmiştir. 
 Yine Kur’ân’da zulm, ism, dalâl ve çeşitli yönleriyle ortaya çıkabilecek 

adaletsizlikleri kötüleyen iki yüzden fazla ayet vardır. Yüzü aşkın ayette de adalete 

atıfta bulunulur ki bu ayetlerde adl, kıst, mizân kelimeleri ve yakın anlamlı 

kavramlar kullanıldığı gibi dolaylı olarak adaleti ima edecek ifadelere de yer 

verilmiştir. Kur’ân’da ve hadislerde doğruluk, hakkaniyet ve ölçülülük gibi dini veya 

insani akideler, Allah’ın Birliği kavramından hemen sonraki yeri işgal etmektedir.842 

 Bütün bu tespitler Kur’ân’ın maksatlarından biri olan “adalet”in İslamiyet’te 

ne kadar merkezi bir konumda olduğunu bizlere göstermektedir. Yani Kur’ân’ın en 

büyük amaçlarının başında ‘adalet’in yer aldığını843 rahatlıkla söyleyebiliriz. 

 Hadislerde Hz. Peygamber, hukuki ve ahlaki dille ifade edilmiş belirli bazı 

örneklere dayalı olarak Kur’ân’da işaret edilen adalet düsturlarının anlamına açıklık 

                                                 
839 Muhammed Abdu’r-Raûf el-Menâvî, et-Tevkîf ala Muhimmâti’t-Teârîf, (Tah.M.Ramazan ed-
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840 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, XI, 430-437 
841 Mustafa Çağrıcı, “Adalet”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, İst., 1988, I, 341 
842 Macid Hadduri, İslam’da Adalet Kavramı, (2.Baskı), Yöneliş Yay., İst.,1999, s.28 
843 Ebu Zehra, Fıkhi Mezhepler, s.85 
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getirerek, adil fiillerle adil olmayan fiiller arasındaki farklara dikkat çekmiş ayrıca 

pratik meselelerden hareketle adalet ölçüsünden ne anlamamız gerektiğine dair 

kurallar ortaya koymuştur. Fakat bununla birlikte ne Kur’ân’da ne de sünnette, adalet 

kavramını oluşturan unsurların ne olduğuna veya adaletin yeryüzünde nasıl 

gerçekleştirileceğine dair özel ölçülere yer verilmemiştir. Bu husus Müslüman bilim 

adamlarının çalışmalarına havale edilmiştir.844 

 Gerçekte adalet bütün kainata ve içindeki canlı-cansız tüm varlıklara hakim 

olan ontolojik bir kavramdır. Çünkü Allah kainatı ve varlıkları muazzam bir ölçü ve 

denge (ekoloji) içinde yaratmış, mahlukatının ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisine 

vermiştir. Çiçekten böceğe, hayvandan insana bütün yaratılmışlar için gerekli tüm 

donanım, sistem ve organlar kendilerine sunulmuş, her bir varlık içinde bulundukları 

ortam ve şartlara uygun olarak dizayn edilmiştir. Kısacası Allah’ın adaleti, her şeye 

kendi şartları içerisinde bir mükemmellik kazandırmıştır. 
 Dolayısıyla İslam filozoflarına göre adalet, varlık sahnesinde yer alan her 

varlığın bütün gelişim safhalarında ve hatta her cüzünde tecelli etmektedir. Bu 

anlayışa dayanan İslam düşünürleri, insanın ahlaki mahiyetini de aynı nizam 

fikrinden hareketle açıklamaya çalışmışlar ve bu alandaki adaleti öteki temel 

faziletlerin uyumlu bir sonucu saymışlardır.845 

 Bu anlayıştan hareket eden Gazâlî’ye göre insanları hidayete götürecek olan 

ahlaki adalet standardı –her ne kadar çok sayıda erdem olsa da bütün bunları 

kapsayan- dört erdemden meydana gelmektedir.846                                                                        

 Vasati hallerinden adaletin doğduğu hikmet, şecaat ve iffet erdemlerinin her 

biri de kendi içinde tefrit, vasat ve ifrat olmak üzere üç mertebeye ayrılmaktadır.  

1-Hikmet : Kuvve-i akliye denilen akıl şartıdır ki onunla kişi seçenekleri 

değerlendirir. İyi ile kötüyü ayırt eder, öfke ve şehvet gibi durumlarda nefsini aşırı 
fiillerden korur ve uyanıklık ile sahtekarlık arasında denge noktasını temin eder. 

Güzel ahlakın kaynağıdır. 

 2-Şecaat : Kuvve-i gadabiyye olarak nitelendirilen cesarettir ki, ne fazla 

saldırganlık ne de korkaklık olmayıp ikisinin arasında (vasat) orta bir yerdedir. Akıl 

ve şeriat gölgesinde olan cesaret, insana tavrını takınmayı, doğru yoldan ayrılmamayı 

ve adaletsizlikten sakınmayı telkin eder.Yine cesaret insana, gerektiğinde metin, 

gerektiğinde de şefkatli olmayı öğretir. 

 3-İffet : Kuvve-i şeheviye olarak adlandırılan bu erdeme göre kişi itidalden 

ayrılmamaya özen gösterir. Tamah ile isteksizlik arasında orta bir yol tutar, 

başkalarına karşı adil ve özel hayatında da ılımlı olmaya çalışır. 

                                                 
844 Hadduri, Adalet, s.29 
845 Çağrıcı, Adalet, I,342 
846 Ebû Hâmid el-Gazâlî, Meâricu’l-Kudus, (2.Baskı), Dâru’l-Âfâkı’l-Cedîde, Beyrut, 1975, s.85-91; 

Ebû Hâmid el-Gazâlî, Mîzânu’l-Amel, (Tah.Süleyman Denyâ), Dâru’l-Meârif, Mısır, 1964, s.264-
287 
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 4-Adalet : Bu madde tek başına bir fazilet değildir. Aksine, orta yolu ifade 

eden yukarıdaki üç erdemin hulasasıdır. Adalet bütün erdemlerin olgun meyvesidir. 

Kendisini muvazene yani ruh dengesi ile, şahsi ve toplumsal işlerin yürütülmesinde 

orta yollu davranış ile belli eder. Adalet bütün erdemleri içinde barındırırken, zulüm 

de bütün çirkinlikleri içinde toplar.  

 Gazâlî’ye göre adaletin kemal noktası, insaftır.847 Böylece o, adaletin 

gerçekte bir insaf anlayışı olduğunu ve bu sayede insanın “adalet yolu”na 

girebileceğini vurgulamaktadır. 

 Sonuç itibariyle adalet, istikrarlı bir doğruluk ve ahlak kanununa itaatla 

gerçekleşen ruhi denge ve ahlaki kemaldir. İslam ahlakçılarının itidal ve adalet 

kavramlarıyla ifade ettikleri bu denge ve kemalin oluşması oranında insanın 

davranışları da aşırılıklardan uzak olarak meydana gelebilecektir.848 Böylece adalet 

fikrinin doğrudan doğruya ahlak kanunlarının üstünlüğü fikrinden doğduğu 

anlaşılmaktadır. Bu fikir Kur’ân tarafından aynı ölçüde vurgulanmıştır. Zira Kur’ân 

her şeyden önce, bir dini ve ahlaki ilke ve uyarılar kitabıdır, hukuki bir belge 

değildir.849 

 İslam ahlakçılarınca yukarıdaki dört madde etrafında toplanan ahlaki 

faziletlerden sonra, adaletten doğan diğer faziletler de çeşitli isimler altında ve farklı 

sayılarda sıralanmıştır. “Adaletin Nevileri” olarak nitelendirilen bu faziletler 

şunlardır: Sadakat, ülfet; vefa, şefkat, sıla-i rahim, mükafat (iyiliğin karşılığını 

verme), hüsn-i şerike (ortak işlerde dürüst davranma), Hüsn-i kazâ (hakları güzellikle 

ödeme), teveddüd (yakınların ve erdemli kişilerin dostluğunu kazanma), teslim, 

tevekkül,  ve ibadet. 850 

 Nursî’ye göre de, İslamiyetin en önemli ve en sık tekrarlanan ibadeti olan 

namaz; İlahi Adalet kanununa itaat ve Rabbanî nizama uygun hareket etmek için tek 

ilahî vesiledir. Namaz bunu, İlahî Azameti kalplere yerleştirip devam ettirmek ve 

akılları O’na yönlendirmek vasıtasıyla gerçekleştirir. Zaten insan, medenî olduğu 

için, kişisel ve toplumsal hayatını kurtarabilmek adına bu İlahî kanuna ihtiyaç 

hisseder.851 

 Görüldüğü gibi ibadet de İslam ahlakçıları tarafından adalet kavramının bir 

boyutu, bir çeşidi olarak kabul edilmiştir. O halde ‘ibadet’ Yaratıcı tarafından 

kainatta var edilen denge ve düzene, onların Yaratıcıya olan yönelişlerine tabi olmak, 

ubudiyet yoluya aynı dengeyi hayatımızda temin etmekten ibarettir. Yaratılış 
kanunlarına itaattir. 

                                                 
847 Gazâlî, Mizân, s.294 (Gazâlî bu eserinde söz konusu her bir dört erdemin ifrat, tefrit ve vasat 

boyutlarında bulunan sayısız ahlaki ilkeye ayrıntılarıyla yer vermektedir.) 
848 Çağrıcı, Adalet, I, 341 
849 Fazlur Rahman, İslam, s.43,45 
850 Çağrıcı, Adalet, I, 342 
851 Nursî, Risale-i Nur, II,1173 
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 Fakihlerin terminolojisinde “büyük günahlardan kaçınmak, küçük günahlarda 

ısrarcı olmamak ve hasis şeylerden de sakınmak” anlamına gelen ‘adalet’852 in bu 

içeriği de onun, ibadetle, kulluk bilinciyle nasıl özdeş olarak algılandığını 

göstermektedir. 

 İslamiyetin amacı, getirdiği hükümlerle sevgi ve adaletin hakim olduğu 

erdemli bir toplum inşa etmektir. Bu yüksek gayeyi gerçekleştirmek için de, ferdi 

yetiştirmeyi ve onu ahlak bakımından olgunlaştırmayı hedef almıştır. Çünkü 

toplumun inşası şahıslardan başlamalıdır. Ferdin olgunlaşması ve ahlaken kemale 

ermesi ise ancak ibadetler yoluyla gerçekleşebilir. Zira bütün ibadetlerin amacı ferdi 

öncelikle ruhi olgunluğa ulaştırmak, sonra da toplumsal ilişkileri sağlam temeller 

üzerine oturtmaktır. Kur’ân’ın emrettiği ibadetleri yerine getirmek, ruhları kötü 

hasletlerden temizleyip, insanları birbirleriyle kaynaştıracak şekilde ruhları yüceltir. 

Böylece zulüm ve kötülük ortadan kalkar, adalet tesis edilmiş olur. Namazdan 

başlamak üzere bütün ibadet türlerinin bu özellikleri vardır.853 İnsanın rububiyete ait; 

ilim, kuvvet, sultan, mülk edinme gibi bir takım sıfatları vardır ve bunların hepsi de 

Allah’ın uluhiyet ve kudret sıfatlarıdır. İnsanın bu özellikleri onun için büyük bir 

tehlike oluşturmaktadır. Zira insanoğlu egosuna tabi olup, akıl ve iradesini dikkate 

almadan haddini aşabilir. Bu da onu küçük bir Firavun, Nemrud haline getirebilir. 

İşte insandaki bu özelliklerin şerrini bastıracak ve onları doğru kanalize edebilecek 

olan tek kuvvet ubudiyet şuurunu kazanmak ve bunu onun göstergesi olan ibadetlerle 

beslemektir. Gerçek bir ubudiyet şuuru da aslında hürriyetin, onur ve kişiliğin de 

temelidir. İşte bu noktadan sonradır ki insanlar adalet ve eşitlik sınırları içinde 

yaşayabilirler. İbadet sadece insan kişiliğini sağlamlaştırmakla ve kişi ile Rabbi 

arasındaki bir ilişki olmakla kalmaz aynı zamanda sosyalleşmenin, topluma faydalı 

bir fert olmanın da yolunu açar. İnsanlarla kaynaşmada, birlik içinde olmada ve 

cemaat ruhunun oluşumunda ibadetlerin önemli fonksiyonları asla göz ardı edilemez. 

Ahlaki değerlerin insan akıl ve ruhunda yerleşebilmesinin de yolu, kulluk şuurunun 

doğup gelişmesine bu da ibadet ve taatlere bağlıdır.854 

 Sonuç olarak yapılan bu tespitlerden hareketle Kur’ân’ın Maksatlarını bir 

şemayla şöyle gösterebiliriz: (Şema-2) 

 

 

                                                 
852 Cürcânî, Ta’rîfât, s.191 
853 Ebû Zehra, Fıkhi Mezhepler, s.84 
854 Ramazan el-Bûtî, İslam Toplumunun Oluşumu, Şura Yay., İst., 1992, s.110-119 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
KUR’ÂN’IN YORUMLANMASINDA AMAÇSAL 

YAKLAŞIMLAR 
(Makasıdu’ş-Şeri’a) 

 

 Kur'ân'ın içermiş olduğu alt ve üst değerlerin, hedef ve vasıta amaçların 

Hz.Peygamber tarafından en iyi şekilde özümsenmiş ve sünnet yoluyla pratik hayata 

aktarılmış olduğunda şüphe yoktur. Hz.Peygamberle iletişimleri üst seviyede olan ve 

onun eğitiminden geçmiş bir kısım sahabenin de, Kur'ân'ın bu değersel sistematiğinin 

farkında oldukları -tikel örneklerden hareketle- açıkça görülmektedir. Ancak, 

Kur'ân'ın içerdiği ve gerçekleştirmeye çalıştığı amaçların tasnif edilerek yazıya 

geçirilmesi ve Kur'ân'ın değerler sisteminin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların 

tarihini İslâm’ın ilk dönemlerine kadar götürmemiz mümkün değildir.  

 Kur'ân'ın amaçsal tasnifine dolayısıyla aksiyolojik sınıflandırmasına yönelik 

çalışmaları ortaya çıkarmamız, Kur’an’ın doğru bir şekilde anlaşılabilmesi açısından 

oldukça önemlidir. Bu nedenle Kur'ân'ı ve sünneti en iyi ve doğru bir şekilde 

anlayabilmek için geliştirilmiş olan Fıkıh Usûlü (İslâm Fıkh Metodolojisi) 

eserlerinden hareketle, Kur'ân'ın amaçsal tasnifine yönelik çalışmaları ve bu 

konudaki değerlendirmeleri tespit etmeye çalışacağız.  

 

A. Tarihi Arkaplan 
 

 Fıkıh Usûlü ilmi Hicrî II. asrın sonlarında ortaya çıkmış ilimlerden biridir. 

Her ne kadar Peygamber’den sonra müslüman alimlerin şer’î delillerden hüküm 

çıkarırken esas aldıkları prensipler ve kurallar bulunmakta idiyse de, bunlar henüz 

yazıya geçirilmiş değildi. Bu ilmin kurallarını müstakil bir eser halinde ilk defa 

biraraya getiren kişi genel kabule göre Muhammed b. İdris Eş-Şafiî (v/h.204) dir. 

Fıkıh Usûlü alanında günümüze kadar ulaşmış olan onun “Risâle” adlı bu eserinde, 

Kur'ân'ın amaçsal tasnifine ve öncelikli alanların belirlenmesine ilişkin bir çalışmaya 

rastlayamadık.  

 Ancak Gazâlî, ilk kaleme aldığı usûl kitabı olan “El-Menhûl” adlı eserinde 

Şafiî’nin küllî kaideleri gözettiğini ve hatta bu küllî kaideleri cüz’î meselelere 

öncelediğini belirtmektedir.855 Gazâlî’nin bu kitabını tamamen hocası Cüveynî’nin 

görüşlerinden oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle Şafiî ile ilgili yukarıda 

serdettiğimiz değerlendirmeye Cüveynî’nin “El-Burhân” adlı eserinde de 

rastlamaktayız. Cüveynî, Şafiî’nin ictihat kaynaklarını sıralarken onun, şeriatin 

küllîlerini ve genel maslahatlarını yani diğer bir deyişle şeriatin genel amaçlarını da 

dikkate aldığını ve ictihatlarını bu amaçları gözeterek gerçekleştirdiğini ifade 

                                                 
855 Gazâlî, Menhûl, s. 361 



 201 

etmektedir.856 Ancak diğer taraftan bu tespitler, Şafiî’nin dört imam içerisinde Şer'î 

gayelere ve maslahatlara en az itibar eden kişi olduğu yönündeki genel kanıyla da 

çelişmektedir.857 

 Fakat Şafiî’den sonraki asırlarda yaşamış olan bazı alimlerin, günümüze 

kadar ulaşamamış bazı eserlerinin isimlerinden hareketle, Şer'î amaçlar konusunun 

bu bilginlerce araştırma konusu yapılmış olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğunu 

söyleyebiliriz. 858  

 Örneğin ne fakîh ne de usulcü olan Hakîm Et-Tirmîzî  (v/h.320) bu 

alimlerden biri olabilir. Kendisi  sûfî ve filozof olarak tanınan bir şahsiyettir. Fakat 

bununla birlikte Şer'î amaçlar konusuna özel bir şekilde de olsa  eğilen ilk alimlerden 

olması nedeniyle kendisinden bahsetmeden geçemeyiz. O, Şer'î hükümlerin ta’lîli 

konusuna alimler arasında en fazla eğilen  ve onun sırlarını en fazla araştıran ve hatta 

“Makâsıd” kelimesini kullanan en eski alimlerden biridir. Belki de kendisini, Şer'î 

amaçlar konusunda özel bir kitap yazan ve kitabının ismine “Makâsıd” kelimesini 

dahil eden ilk kişi olarak kabul edebiliriz. Onun sözünü ettiğimiz , “Namaz ve 

Gayeleri” adlı bu kitabı elimizde matbu olarak bulunmaktadır. Ancak onun 

konumuzla ilgili belki de en önemli kitabı, “Ilel”, “Ilelü’ş- Şerî’a” ve “Ilelü’l-

Ubûdiyye” isimleriyle anılan eseridir. O bu eserinde farzların aklen ta’lîlini yapmaya 

çalışmıştır. Malesef  kitap günümüze kadar ulaşamamıştır. Büyük ihtimalle bu kitap, 

onun tasavvufla ilgili kaleme aldığı, büyük yankı uyandıran ve Tirmiz’den sürgün 

edilmesine neden olan kitabıyla birlikte erken tarihlerde imha edilmiştir. 
 Aynı şeklide Ebu Mansur El-Mâturîdî (v/h.333) de bir Kelam bilgini olarak 

tanınmakla birlikte onun, Fıkıh Usûlü ile ilgili “Şer'î Hükümlerin Kaynakları” 

(Me’hazu’ş-Şerâi’) adlı bir eseri de bulunmaktadır. Ancak bu kitap, onun günümüze 

kadar ulaşamayıp kaybolan eserlerinden biridir. Ebu Bekr El-Kaffâl Eş-Şâşî 
(v/h.365) ise ilk usulcülerin ileri gelenlerinden ve zamanının Şâfiî imamlarındandır. 

Şafiî’nin Risale’sine şerh yazanlardan biridir. Onun elimizde bulunmayan, “Şerîatin 

Güzellikleri” (Mehâsinü’ş-Şerî’a) adlı eseri, bize bu kitabın Şer'î amaçlar konusuyla 

bağlantılı olduğu izlenimi vermektedir. Çünkü şeriatin güzellikleri ancak, onun 

hikmetlerini ve amaçlarını ortaya çıkarmakla tespit edilebilir bir gerçektir.  

 Mâlikî alimlerinden Bâkıllânî (v/h.403) de, usul ilminde bulunduğu mevki 

bakımından Şafiî’den sonra geldiği kabul edilen bir kişidir. Şafii, usul ilmini telif ve 

tedvin eden, Bâkıllânî de bu ilmi genişleten, kapsamını artıran ve Kelam ilmi ile 

mezceden bir şahıstır. Onun oniki ciltlik bir usul kitabı olduğu gelen rivayetler 

arasındadır. Usul ilmine dair bu derece kapsamlı bir telif daha önce görülmemiş bir 

çalışmadır. Ayrıca onun, “El-Mukni’ fî Usûli’l-Fıkh”, “El-Ahkâm ve’l-Ilel” ve 

“Kitâbu’l-Beyân an Ferâizi’d-Dîn ve Şerâii’l-İslâm” adlı, hepsi de Şer'î amaçlar 

                                                 
856 İmâmu’l-Harameyn El-Cüveynî, El-Burhân fî Usûli’l-Fıkh, Dâru’l-Ensâr, Kâhire 1400, II,1338 
857 Ahmet Er-Reysûnî, Nazariyyetü’l-Makâsıd İnde’l-İmâmi’ş-Şâtıbî, Ed-Dâru’l-Âlemiyye li’l-

Kitâbi’l-İslâmî, Riyâd, 1992, s.328-329 
858 Reysûnî, Makâsıd, s.26-31 
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konusuyla bağlantılı ve kendisinden sonra bu konuda söylenenleri etkilemesi 

mümkün olan kitapları da bulunmaktadır. Bâkıllânî’nin kendi muasırlarını ve sonraki 

asırlardaki bilginleri önemli derecede etkilemiş olduğunun bir göstergesi de, onun 

usulle ilgili eserlerinin ve görüşlerinin, usulcüleri çok meşgul etmiş olması ve onların 

yazmış oldukları kitaplara hakim konumda bulunmasıdır. Örneğin Cüveynî, Burhân 

adlı eserinde ondan sık sık söz etmekte ve onun görüşlerine yer vermektedir. Aynı 

etkiyi Şîrâzî, Gazâlî  ve diğerlerinin üzerinde de görmemiz mümkündür. 

 

B. Amaçsal Yaklaşımların Tedvin Süreci 
 

Şer'î amaçlar konusuna en az değinenler ise Hanefi Usulcüleri olmuştur. Her 

nekadar Hanefî Fıkıhçılar, muamelat ve ibadetlerle ilgili hükümleri ta’lilde ve Şer'î 

amaçları gözetme konusunda en fazla titiz davranan fıkıhçılar olmuşlarsa da, bu 

hassasiyet ne yazık ki sadece fıkhî konularda ve onun cüziyyâtında kendini 

gösterebilmiştir. Hatta bu konuda Şafiilerden de çok gayret göstermişlerdir.859 

Meşhur Hanefî Fıkıh Usûlü kitaplarını incelediğimizde de ne yazık ki bu konuda 

kayda değer bir çalışmaya rastlamamız mümkün değildir.860  

 Şeriatin genel hedefleri konusunda en kapsamlı çalışmaları gerçekleştirenler, 

bir çoğu Şafiî olan Mütekellimîn ve Malikî Usulcüleri olmuştur. Hanbelî 

Usulcülerinin ise genellikle Şer'î amaçlarla ilgili tespitleri benimsemedikleri ve 

bunları birer delil olarak kabul etmedikleri gözlemlenmektedir.861 

 

a) Şer’î Amaçların Sınıflandırılması (Zarûriyyât-

Hâciyyât-Tahsîniyyât ) 
 

Neticede, ilk Fıkıh Usûlü çalışması olan Risâle’den, İmâmu’l-Harameyn El-
Cüveynî (v/h.478)’nin “El-Burhân” adlı eserine kadar ulaşabildiğimiz usûl kitapları 

içinde bu konuyu ele alan bir çalışmaya rastlamak mümkün değildir. Ancak Hicri V. 

asra geldiğimizde, -Şafiî mezhebinden olmakla birlikte müstakil ictihad ve 

görüşleriyle dikkati çeken- Cüveynî’nin, Burhân adlı bu eserinde, Şeriatin amaçlarını 

beş bölümde ele alıp, Şer'in içerdiği değerleri sıralamak suretiyle bu konuda öncülük 

yaptığını görmekteyiz.862 

 Cüveynî, Kur’ânî herbir normun çeşitli hedefleri içerdiğini belirterek 
bunu anlamayan insanları basiretsizlikle nitelemekte ve böylece normların 
                                                 
859 Reysûnî, Makâsıd, s.49 
860 İncelediğimiz Hanefî Usûl kitapları şunlardır: Cessâs (v/h.370), El-Fusûl fi’l-Usûl, Vüzârarü’l-

Evkâf, Kuveyt 1985; Ebu Zeyd Ed-Debûsî (v/h.430), Te’sîsu’n-Nazar, Elif Ofset, İstanbul 1990; 
Pezdevî (v/h.482), Usûl, El-Mektebu’s-Sanayi’, (b.y.),1307; Serahsî (v/h.483), Usûl, Elif Ofset, 
İstanbul 1990; Abdülazîz El-Buhârî (v/h.730), Keşfu’l-Esrâr, El-Mektebu’s-Sanayi’, (b.y.),1307 

861 İbn.Kudâme el-Makdisî, Ravzatü’n-Nâzır ve Cünnetü’l-Münâzır, Mektebetü’l-Maârîf, Riyâd, 1984, 
I, 411-418 

862 Cüveynî, Burhân, II, 923-964 
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içerdiği amaçları gözönünde bulundurmanın önemine işaret etmektedir.863 

Cüveynî, kıyas bölümünde, “İlletlerin ve Asılların Sınıflandırılması” konusunu  

işlerken Şeriatin asıllarını yani amaçlarını beş bölümde incelemektedir.Cüveynî bu 

tasnifi yaparken aynı zamanda, kıyasın  geçerli olduğu ve olmadığı alanlara da işaret 

etmektedir. Şer’î asılların ve illetlerin sınıflandırılması ise şöyledir: 

 Birinici Bölüm: Manası (amacı) anlaşılabilen, zarûrî olan asıllardır. Masum bir 

hayatın korunması ve ona karşı girişilecek saldırıları engelleme amacını içeren 

“Kısas” buna örnek olarak verilebilir.864 

 Cüveynî’ye göre, zarûrî maslahatlara aykırı bir kıyas söz konusu olduğunda, 

bu kıyas terkedilir. Yani zarûrîyyâtın korunmasını gerektiren genel kurallar bu kıyasa 

öncelenirler.865 

 İkinci Bölüm: Genel ihtiyaçlara yönelik asıllardır.Ancak bunlar zarûret 

derecesine ulaşmazlar. İcâre akdi ki, temlikteki eksikliğe rağmen meskene duyulan 

ihtiyacın zorlamasıyla geçerli kabul edilmiştir. Her nekadar Bey’ ve diğer akidler gibi 

bunun zarûret derecesinde olmadığı açıksa da, bir “cins”in ihtiyacı bazen tek bir 

şahsın zarûrî ihtiyacı seviyesine ulaşabilir. Çünkü bir “cins”in ihtiyaç duyduğu şey 

tamamen yasaklanırsa şüphesiz o “cins”in herbir ferdi zarara uğrayacaktır.866 

 Üçüncü Bölüm: Ne zarûrî ne de genel ihtiyaçtan olan asıllardır. Bunlar da 

öğülmüş hareketleri (mekarim-i ahlâk) temine veya bu tür hareketlere aykırı şeylerin 

terkedilmesi amacına matuf asıllardır. Temizliği sağlamaya yönelik hedefleri bu 

sınıftan kabul edebiliriz.867 

 Dördüncü Bölüm: Bu da, ne bir zarûrete ne de bir ihtiyaca yönelik asıllardır. 

Ancak üçüncü bölümden farklı olarak bu bölüm menduplara münhasır asıllardan 

oluşmaktadır. Her nekadar bu bölüm de üçüncü bölüm gibi ise de daha çok ondan 

meydana gelen boşlukları doldurur.868  

 Beşinci Bölüm: Açık bir illeti ve belli bir amacı bulunmayan, ne zarûrî ne hâcî 

ve ne de öğülmüş hareketleri teşvikle ilgili olan asıllardır.Bu tür asıllar gerçekte 

şeriatte nadir olarak bulunurlar. Çünkü hemen hemen şeriatin bütün hükümlerinin 

belli ve açık bir amacı vardır. Ta’lîli ve dolayısıyla üzerine kıyas yapılması mümküm 

olmayan bu bölüme, sırf bedenî ibadetleri örnek olarak verebiliriz. Mesela, namazın 

kılınış şekli, rekatların sayıları ve oruç ayının belirlenmiş olması ta’lîli mümkün 

olmayan ibadet türleridir.869 

 Aslında Cüveynî’nin yapmış olduğu bu sınıflandırmayı, üçüncü ve dördüncü 

bölümleri tek bölüm kabul etmek suretiyle, üçe indirgememiz mümkündür. Çünkü 

kendisi, Beşinci Bölümü tanımlarken, bu bölümün ne zarûrât ne hâcât ve ne de 
                                                 
863 Cüveynî, Burhân, I, 295 
864 Cüveynî, Burhân, II, 923, 927 
865 Cüveynî, Burhân, II, 927 
866 Cüveynî, Burhân, II, 924, 930 
867 Cüveynî, Burhân, II, 924, 937 
868 Cüveyni, Burhân, II, 925,947 
869 Cüveynî, Burhân, II, 926,958 
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mehâsin’den olduğunu belirtmek suretiyle, diğer bölümleri üçe indirgemektedir.870 

Buna göre Şer’î amaçlar, zarûrât, hâcât ve mehâsin bölümlerinden oluşmaktadır. 

Dolayısıyla Şer'in değersel olarak birinci derecede önemsediği amaçlar zarûrî-

vazgeçilmez değerlerin bulunduğu alandadır. Diğer alanlar ise Şer'in ikinci, üçüncü 

derecede önem verdiği amaçlardan meydana gelmektedir. 

 Netice olarak Cüveynî, Şer’î amaçları üç ana bölümde (Zarûriyyât, Hâciyyât 

ve Tahsîniyyat) ele alan ilk usulcü olarak karışmıza çıkmaktadır. Öyleki artık bundan 

sonra makâsıd konusunda yapılacak çalışmalar bu üç ana bölüm üzerine tesis 

edilmeye başlanmıştır. Hatta, her nekadar yukarıda verdiğimiz sınıflandırmada yer 

vermemiş olsa da, daha sonra “Zarûriyyât-ı Hamse” yani “Zarûrî Beş Asıl” olarak 

kabul gören temel amaçlara ilk işaret eden kişi yine Cüveynî olmuştur. O, kitabının 

“Tercîh” bölümünde menhiyyât’tan söz ederken, bu suçların şeriat tarafından çeşitli 
yollarla engellenmeye çalışıldığını belirterek bunları şu şekilde örneklendirmektedir: 

“Kan (yani can) kısasla koruma altına alınmıştır. Namuslar ve mallar da hadlerle 

korunmuştur.”871  

 Cüveynî’den sonra bu konduda inceleme yapan ilk kişi, onun talebesi olan 

İmam Gazâlî (v/h.505)’dir. Cüveynî her ne kadar Şer'in amaçlarına ilişkin 

yaklaşımların temelini atan ve öncülüğünü yapan kişiyse, Gazâlî de bu temelleri 

belirginleştiren ve daha da ileriye götüren kişidir. Gazâlî’nin bu konuda işgal ettiği 

mevki Cüveynî’den daha az değildir. Hatta, zaruri beş küllî amacın mucidi Gazâlî’dir.  

Çünkü Cüveynî bu beş külli amaçtan üçüne işaret etmiş olsa da, bunu kitabının farklı 

bir bölümünde ve değişik bir açıdan ele almıştır. 
 Gazâlî Şer'î amaçlar konusuna ilk defa, fıkıh usülüyle ilgili en son ve en 

kapsamlı eseri olan “Mustesfâ”dan önce kaleme aldığı ve kıyas konusuna ağırlık 

verdiği, usul kitaplarından biri olan  “Şifâu’l-Ğalîl” adlı kitabında değinmiştir. Şer'î  

hükümlerin illetlerini tespit yollarından bahisle ve bunlardan biri olan “münâsebet” 

metodunu işlerken Şer'î amaçlar konusunu ele alan Gazâlî münasebeti, faydalı olan 

şeyleri elde etme ve zararlı olan şeyleri de uzaklaştırmayı temin eden bir             

(vasıf )olarak nitelemektedir. Ona göre Şâriin amaçlarını gözetmeyi içeren münasebet 

ile ta’lilde bulunmak geçerli bir yoldur.872 

 Daha sonra Şifâ adlı bu eserinde, Gazâlî’nin şer’i amaçları dinî ve dünyevî 

olarak iki genel bölümde ele aldığını ve dünyevi amaçları; canı, aklı, nesli (burada 

“el-Bud’u” kelimesini kullanmıştır) ve malı korumak şeklinde dört değerle 

sınırlandırdığını görmekteyiz.873 Dini maslahatlara da, “ Muhakkak ki namaz, 

hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar.”(29/45) mealindeki ayetin işaret ettiğini belirten 

Gazâlî, kötülükleri yasaklayan şeylerin dinî maslahatları da içerdiğini belirtmektedir. 

                                                 
870 Cüveynî, Burhân, II, 958 
871 Cüveynî, Burhân, II, 1151 
872 Muhammed El-Gazâlî, Şifâu’l-Ğalîl fî Beyâni’ş-Şübehi ve’l-Mehîl ve Mesâliki’t-Ta’lîl, Matbaatu’l-

Eşâd, Bağdâd 1971, s.159  
873 Gazâlî, Şifâu’l-Ğalîl, s.160  
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Bu anlamda dinî maslahatların dünyevî maslahatlarla da bir birlikteliği söz 

konusudur.874  

 Ancak Gazâlî, “Mustesfâ” adlı usulle ilgili en son telif ettiği eserinde,-ileride 

de göreceğimiz gibi- Şer'î amaçları “dinî ve dünyevî” tarzında genel bir tasnife tabi 

tutmaktan vazgeçmiştir. Belkide o, bütün bu gayeler aynı anda hem dini hem de 

dünyevi amaçları içerdiği için, bu şekilde bir tasnifin itirazlara sebeb olacağını 

farketmiş olabilir. Bu nedenle Gazâlî bu iki alanı birleştirerek söz konusu eserinde, 

zarûrî şer’i amaçların birincisi olarak “dini koruma” gayesini zikretmiştir. Aynı 

şekilde, Şifâ adlı eserinde “el-Bud’u” kelimesini kullanan Gazâlî’nin, Mustesfâ adlı 

eserinde bu kelimenin yerine, belkide daha ince ve açık bir ifadeyi yani, “en-Nesl” 

kelimesini tercih etmiş olduğunu görmekteyiz. 

 Netice olarak biz, Gazâlî’nin fıkıh usûlüyle ilgi en geniş eseri olan ve bu 

konuda en son görüşlerinin yer aldığı Mustesfâ adlı kitabına dayanarak, onun Şer'î 

amaçlar konusundaki tespitlerini serdedeceğiz. Ancak Gazâlî, Şer'î amaçlar konusunu 

Şifâ adlı eserinde “İlletleri tespit yolları” bölümünde işlediği halde, Mustesfâ adlı 

eserinde ise bu konuyu “Istıslah” bölümünde incelemeyi tercih ederek adeta bu 

kuramı müstakil bir metod olarak benimsediğini ima etmiştir. Bu bölümde Gazâlî, 

maslahatı mürsele ile hüküm çıkarma (ıstıslah) konusunu işlerken maslahatı değişik 

açılardan çeşitli bölümlere ayırmakta875 ve burada maslahatı şu şekilde tarif 

etmektedir:“Maslahat aslında faydalı şeyleri temin (celb-i menfaat) veya zararları 

gidermekten (def-i mazarrat) ibarettir.” Fakat daha sonra Gazâlî, maslahatla kasdettiği 

mananın bu olmadığını, çünkü yararı sağlama ve zararı gidermenin insanların 

amaçları olduğunu, insanların yararı temininin ise, amaçlarını elde etmek suretiyle 

gerçekleştiğini belirtmektedir. Bu nedenle ona göre maslahat, şeriatin amaçlarını 
korumak anlamına gelmektedir. 876 

 Gazâlî şeriatin amaçlarını, kuvetlilik yönünden üç kısımda 

değerlendirmektedir:877 

 I. Zarûrât (zaruretler) mertebesi 

 II. Hâcât (ihtiyaçlar) mertebesi 

 III.Tahsînât (güzelleştirme) ve Tezyînât (süsleme) mertebesi.Ayrıca bu 

bölümlerin her birinin tamamlayıcı unsurları (tekmile ve tetimme)bulunmaktadır. 

 I. Zarûretler Mertebesi: Bu mertebede, Şer’in insanlara ilişkin amaçlarından 

olan Beş Aslın korunması yer alır. Maslahat mertebeleri içerisinde en güçlü olanı bu 

mertebedir.Korunması hedeflenen bu Beş Asıl ise insanların din, can, akıl, nesil ve 

mallarıdır. Dolayısıyla bu Beş Aslın korunmasını içeren her şey maslahat, bu Beş Aslı 

                                                 
874 Gazâlî, Şifâu’l-Ğalîl, s.161 
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877 Gazâlî, Mustasfâ, I,636; Gazâlî, Şifâu’l-Ğalîl,161-172  
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ortadan kaldıran her şey de mefsedet olup, mefsedetin giderilmesi maslahattır. 878 

Daha sonra Gazâlî bu Beş Aslı şu şekilde örneklendirmektedir: 

 a. Dinin Korunması: Şer’in, dalalete sürükleyen kafirin öldürülmesine ve 

bidatine çağıran bidatçinin cezalandırılmasına hükmetmesi dinin korunmasına 

yöneliktir. Çünkü onların bu faaliyetleri insanların dininin ortadan kalkmasına 

sebebiyet verir. 

 b. Canın Korunması: Şer’in kısasın vucubiyetine (farziyetine) hükmetmesi bu 

aslı korumaya yöneliktir. 

 c. Aklın Korunması: Şarap içme cezası, teklifin dayanağı olan aklın 

korunmasına yöneliktir. 

 d. Neslin Korunması: Zina haddinin vacip kılınması, neslin ve nesebin 

korunması amacına dayanır. 

 e. Malın Korunması: Gâsıpların ve hırsızların cezalandırılmalarının vacip 

kılınması da insanların yaşam kaynağı olan malların korunmasına yöneliktir. 879 

Ayrıca başkasının mülküne tecavüzün yasaklanmış olması, tazmin sorumluluğunun 

getirilmesi ve hırsızların ellerinin kesilmesiyle de mallar koruma altına alınmıştır.880 

 Gazâlî’ye göre, bu Beş Aslın (amacın) ortadan kaldırılmasının yasaklanması 

ve bu yönde önleyici cezalar konulması her din ve şeriatte vardır. İnsanların iyiliğini 

amaçlayan din ve şeriatlerde bunların yokluğu düşünülemez. Bunun içindir ki, 

küfrün, adam öldürmenin, zinanın, hırsızlığın ve sarhoş edici şeylerin içilmesinin 

haramlığı konusunda şeriatler değişme göstermemiştir.881 

 Zarûrâtın Tamamlayıcı Unsurları: Gazâlî zaruretlerin tamamlayıcı 

unsurlarıyla ilgili şu örnekleri vermektedir; Kısas’ın uygulanışında denkliğe riayet 

edilmesi tamamlayıcı bir unsurdur.Çünkü kısas, cinayet suçlarını önleme ve intikam 

duygularını bastırma amacıyla meşru kılınmıştır. Bu amaç ise ancak “denklik” ile 

gerçekleşebilir. Diğer taraftan şeriatte şarabın çoğu gibi azı da haram kılınmıştır. 
Çünkü şarabın azı, çoğuna davetiye çıkarır. Nebîz de bu hükme kıyasen haram 

kılınmıştır.Fakat bu, öncekine nisbetle daha alt seviyededir. Bu yüzdendir ki, bunun 

hükmü konusunda şeriatlerdeki hükümler farklı farklıdır. Sarhoşluk ise her şeriatte 

haram kılınmıştır. Çünkü sarhoşluk, mükellefiyet ve kulluk kapısını kapatır.882 

 II. İhtiyaçlar Mertebesi: İhtiyaç seviyesinde bulunan maslahatlar ve 

“münasebet”ler demektir. Mesela, küçük kız ve erkek çocukları evlendirme yetkisinin 

veliye bırakılması böyledir. Bunda herhangi bir zarûret yoktur fakat maslahatların 

temin edilmesi için buna ihtiyaç vardır. Evlilikte denklik (kefâet) şartının konulması 

da böyledir. Ancak küçükleri evlendirme yetkisinin veliye verilmesi, küçüğün 

terbiyesi, süt emzirilmesi ve ona yiyecek ve giyecek satın alınması gibi işlerin veliye 
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bırakılması gibi değildir. Çünkü bunlar zarûrî şeyler olup, insanların yararını 

sağlaması istenen şeriatlerin bu hususlarda farklı olabilecekleri tasavvur edilemez. 

Küçükken evlenme meselesinin ise zarûrî bir yönü yoktur. Aksine bu tür evliliklere, 

aşiretlerin kaynaşarak yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve  hısımların birbirlerine arka 

çıkmaları için ihtiyaç duyulmuştur.883  

 Hacâtın Tamamlayıcı Unsurları: Mesela, küçük kızın kendine denk biriyle ve 

mehri misil ile evlendirilmesinin şart koşulması. Ne var ki bu iş, evlenme ihtiyacının 

altında yer alır. Bu nedenle, alimler bu konuda ihtilaf etmişlerdir.884 

 III. Tahsînât ve Tezyînât Mertebesi: Bu mertebede zarûrî olmayan ve 

kendisine ihtiyaç da duyulmayan işler yer alır. Ancak, bu mertebedeki işler, 

meziyetlerin ve fazladan yapılan şeylerin güzelleştirilmesi ve süslenmesi ve 

kolaylaştırılması; adetlerde ve muamelelerde en güzel yöntemlere riayet amacını taşır. 
Kölenin şahitliğe ehil görülmemesi buna bir örnektir. Fakat köleye velayet yetkisinin 

verilmemesi ise, maslahata uygun olduğu için ihtiyaçlar mertebesindedir. Zira 

çocukların velayetini üstlenmek, boş zaman ve yeterince ilgilenme gerektirir. Halbuki 

o, bütün zamanını efendisine hizmete ayırmak durumundadır. Nikah akdine veli ve 

şahid kaydının konulması -ciddi bir gerekçe yoksa- tahsînât mertebesine dahildir.885 

Anlaşıdığı üzere tikel olayların hangi mertebede yeraldıkları statik değil tamamen 

dinamik bir meseledir. Dolayısıyla  tikel bir olayın hangi mertebede yer aldığı 

konjonktüre göre değişebilmektedir. 

 Gazâlî bu bilgileri verdikten sonra bir “asl”(spesifik nassi bir delilin)’in 
şahitliğiyle desteklenmedikçe son iki mertebede yer alan işlerde hüküm 
vermenin caiz olmadığını belirtir. Ancak bunlar zaruret durumuna geçerlerse bu 

durumda  Gazâlî, Şer’in buna şahitlik etmesinin şart olmadığını, müctehidin kendi 

reyiyle yaptığı ictihadının böyle bir sonuca ulaştırmasının yeterli olacağını ve bunun 

yadırganmaması gerektiğini ileri sürer.886 Gazâlî’ye göre, her konuyla ilgili belirli 

bir “asl”a gerek yoktur. Çünkü şer’î asıllar bazı konulara genel olarak işaret 
etmektedir.887 Mesela, kafirlerin müslüman esirleri kendilerine siper edinmeleri, 

müslümanların onlarla savaşmalarına engel değildir. Çünkü burada zaruri bir durum 

söz konusudur. Müctehidin bu ictihadını şer’î bir “asl”a dayandırması gerekmez.888 

Çünkü şeriat küllî olanı cüzî olana tercih eder. Bütün müslümanların kafirlerin 

imhasından kurtarılması, Şer’in amacında bir müslümanın kanının korunmasından 

daha önemlidir. Bunun Şer’in amaçlarından olduğu kesindir ve kesin olan bir şeyin, 

bir “asl”ın şahitliğine ihtiyacı yoktur. Yine şeriatin amaçlarından biri de, iki şer veya 

iki zararla karşılaşıldığında daha büyük olan zararı gidermektir. Ayrıca şeriat bir 
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şeyin potansiyel kaynağını, o şey yerine koyduğu889 için, bu olayda müslüman 

esirlerin düşman tarafından siper edilmiş olmaları -hayatları tehlikeye girmesine 

rağmen- bütün müslümanların ölümüne neden olmamaları için kafirlerle savaşmaya 

engel sayılmamıştır.  

 Netice olarak Gazâlî, Şeriatin amaçlarının tek tek delillerle değil, aksine 
Kitap, Sünnet, şart ve durumların işareti (karine-i haller) ve emareler gibi sayısız 
bir çok delille tespit edildiğini belirtmektedir.890 

 Gazâlî’nin, zaruriyyatın Beş Aslına ilişkin yapmış olduğu tasnifinin ise kendi 

içinde bir hiyerarşi içermediği görülmektedir. Gazâlî başlangıçta bu Beş Aslı, dinin, 

canın, aklın, neslin ve malın korunması şeklinde tasnif eder. Ancak o, iki maslahat ve 

iki amaç çatıştığında daha güçlü olanın tercih edilmesi gerektiğinden bahisle ikrahın; 

küfür kelimesini söylemeyi, şarap içmeyi, başkasının malını yemeyi, namaz ve orucu 

terketmeyi mübah hale getirdiğini belirtir. Çünkü kan dökülmesinden kaçınmak bu 

işlerden daha önemlidir. Ancak Gazâlî, ikrah sebebiyle zina etmenin mübah 

olmadığını çünkü taşıdıkları sakınca yönünden ikisinin de aynı olduğunu 

savunmaktadır.891 

 Bu açıklamalara göre, Gazâlî’nin tasnifinde -önceden serdettiği sıralamanın 

aksine- Beş Asıl’dan ilkinin “nesli korumak” olması gerekmektedir. Yani “nesli 

korumak”, “canı koruma”dan da öncelikli bir amaçtır. Çünkü hayatta kalmak için 

ikrahla dahi olsa zina yapmayı Gazâlî tecviz etmemektedir. Buna göre Gazâlî’nin 

tasnifinde “neslin korunması”ndan sonra sırasıyla “canın”, “dinin”, “aklın” ve “malın 

korunması” asıllarının geldiğini söyleyebiliriz. Ancak yine de, kendisinin Beş Asl’ın 

hiyerarşisiyle ilgili açık ve net bir değerlendirmesi bulunmadığı için bu konuda kesin 

ve nihai bir değerlendirme yapmamız mümkün görünmemektedir.  

 Kur'ân'ın değersel açıdan hiyerarşik bir tasnifini yapmada öncülük eden ve 

bunu ilk genel çerçevesini ve taslağını oluşturan Cuveynî ile bu çerçeveyi daha da 

netleştirip geliştiren ve Beş Asl’ı ilk defa ortaya koyan talebesi Gazâlî’den sonra bu 

konuda yapılan çalışmaların, bu iki müellefin belirlemiş olduğu temel çerçeveyle -

bazı küçük ayrıntılar dışında- sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. 

 Ancak Gazâlî’nin Mustesfâ’sından sonra Kur'ân'ın değerler hiyerarşisi 

konusunun, Gazâlî’nin Şifâ adlı eserinde yaptığı gibi, yeniden usul kitaplarının 

kıyasın dayanağı olan illeti yani hükmün maksat ve hedeflerini tespit yollarından biri 

olan “münasib”ten bahisle ele alındığını görmekteyiz.  

 Fahruddîn Er-Râzî (v/h.606), işte bu tercihi yapan usulcülerden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Râzî, asıldaki vasfın illetliğini tespit yollarından birinin de 

“münasebet” olduğunu belirtmektedir. Münasip ise, faydalı olan şeyleri elde etme ve 

zararlı olan şeyleri de uzaklaştırma yönünden insanlara uygun gelen neticelere 

                                                 
889 Gazâlî, Mustasfâ, I, 647-649 
890 Gazâlî, Mustasfâ, I, 653 
891 Gazâlî, Mustesfâ, I,654 
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ulaştıran şeydir. Dolayısıyla bu tarif Allâh’ın hükümlerini  maslahatlarla ta’lil 

edenlerin görüşünü yansıtmaktadır.892 Çünkü buna göre, asılda illet konumunda olan 

bir vasıf, kesinlikle bir maslahatı temine yönelik olmakta ya bir faydayı temin 

etmekte yada bir zararı ortadan kaldırmaktadır.  

 Münasib’i çeşitli şekillerde taksim eden Râzî, bizim konumuzla ilgili olan 

birinci taksiminde  Münasib’i, Hakikî ve İknâî olarak iki ana bölüme ayırmakta, 

Hakikî Münasib’in ise Dünyevî ve Uhrevî Maslahatlardan oluştuğunu belirtmektedir. 

Dünyevî maslahatları da, I. Zarûret derecesinde olan, II. Hâcet derecesinde olan ve 

III. Ne zarûret ve ne de hâcet derecesinde olan (tahsînât) şeklinde üç bölümde 

mütalaa etmektedir.893 

 I. Zarûret mahallinde olan maslahatlar: Bu derecede bulunan maslahatların 

koruduğu beş amaç vardır: a. Nefsin Korunması; Hayat, kısas’ın teşri kılınmasıyla 

koruma altına alınmıştır. “Kısasta sizin için hayat vardır.”(2/179) ayeti bu konuya 

dikkat çekmektedir. b. Malın Korunması; Tazmin ile ilgili hükümlerin ve hadlerin 

teşrii, malların korunmasına yöneliktir. c. Nesebin Korunması; Zinanın yasaklığına 

dair hükümlerle neseb koruma altına alınmıştır. Çünkü zina fiili, neseblerin 

karışmasını ve çocukların korunma ve terbiyelerinin sahipsiz kalmasını netice verir. 

Görüldüğü gibi Râzî, “nesl” kelimesi daha doğru bir ifadeyken, onun yerine “neseb” 

kelimesini tercih etmiştir. Oysaki nesli korumak zarûret derecesinde bir gaye 

olmasına rağmen, nesebi korumak nesli korumanın tamamlayıcı unsurlarından birisi 

olma konumundadır.894 d. Dinin Korunması; Dinden dönmenin yasaklığı ile ilgili 

hükümlerin ve ehl-i harp ile savaşmanın teşri edilmesiyle din koruma altına 

alınmıştır. “Allâh’a ve ahiret gününe inanmayanlarla savaşın.”(9/29) ayeti bu konuya 

dikkat çekmektedir. e. Aklın Korunması; Akıl da, sarhoş edici şeylerin haram 

kılınmasıyla koruma altına alınmıştır. “Şeytan, içki ile aranıza düşmanlık ve kin 

sokmak ister...”(7/91) ayeti buna işaret etmektedir. İşte bu beş amacın tümü zarûrî 

maslahatları oluşturmaktadır.895 Burada Râzî’nin Beş Aslı tasnifinin Gazâlî’den 

tamamen farklı olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 II. Hâcet mahallinde olan maslahatlar: Küçük kızın evlendirilmesinde velinin 

yetkili kılınması. Nikah maslahatı sadece ihtiyaç derecesinde olup, zarûrî olmayan bir  

maslahattır. 

 III. Zarûret ve İhtiyaç Derecesinde Olmayan Maslahatlar: Bunlar da tahsînât 

yani mekârim-i ahlâk üzerine cereyan eden maslahatlardır. Bu bölüm de kendi 

arasında iki kısma ayrılır: a. Muteber bir kaideye aykırı olmayan tahsînât: Pis 

şeylerin yenilmesinin haramlığı ve köleye şahitlik ehliyetinin verilmemesi gibi. 

Çünkü şahitlik, değeri yüksek bir iştir. Köle ise düşük mevkidedir. Bu birbirine zıt 

iki durumu cemetmek ise uygun değildir. b. Muteber bir kaideye aykırı olan 
                                                 
892 Râzî, Mahsûl,II,319-320  
893 Râzî, Mahsûl, II,320 
894 Reysûnî, Makâsıd, s.42 
895 Râzî, Mahsûl,II,320-321 
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tahsînât: Kitabet akdi gibi ki bu adeten güzel bir şey sayılsa da gerçekte bu, kişinin 

kendi malını yine kendi malı karşılığında satmasıdır. Bu ise makul değildir.896 

 Uhrevî maslahatlar ise, nefsin terbiyesi ve ahlâkın güzelleştirilmesi gibi 

şeylerdir. Bunların menfaati ahiret saadeti ile ilgilidir.897 

 İknâî münasib ise, başlangıçta münasib olduğu zannedilen fakat iyice 

araştırıldığında münasib olmadığı ortaya çıkan münasib demektir.898 

 Görüldüğü gibi Cüveynî ve Gazâlî’nin esas aldığı temel çerçeveye uyduğu 

halde, Râzî’nin tasnifinde aslî olmayan bazı farklılıklar da göze çarpmaktadır. 

Özellikle Râzî, Gazâlî’den sonra maslahatları yeniden dünyevî ve uhrevî şeklinde bir 

ayırıma tabi tutarak, dünya ve ahiret ayrımını getirmiş olmasıyla ve ahlaki değerleri -

adeta dünya hayatından soyutlayarak- uhrevi maslahatlardan saymasıyla dikkati 

çekmektedir. Ancak Gazâlî’nin şer’î amaçların her bir  bölümü için zikrettiği 

tamamlayıcı mahiyetteki unsurlara Râzî’de rastlamamaktayız. O, zarûrî 
maslahatlardan olan beş amaçtan bahsederken bir çoğunu ayetlerle 
delillendirme yolunu benimsemiş, farklı bazı örneklemelere de yer vermiştir. 
 Cüveynî ve Gazâlî’nin -son görüşünün- aksine Râzî’nin Kur'ânî amaçların 

tasnifini, kıyas konusunun, illetleri tespit yolları bölümünde işlemiş olması da onun 

Gazâlî’nin birinci görüşünü benimsediğini göstermektedir. 

 Âmidî (v/h.631) ise zaruriyyat denilen beş temel amaç arasındaki hiyerarşiye 

ilk değinen kişidir. Âmidî de hükümlerin teşriinde gözetilen amaçları kıyas 

konusunun, illetleri tespit yolları bölümünde ele almaktadır. Âmidî bu çalışmasında 

Gazâlî’nin yapmış olduğu tasnifi, bazı önemsiz değişiklikleri içeren kendince bir 

sıralamayla hemen hemen aynı şekilde benimsemektedir. Şer’î amaçların üç temel 

alanına ve bunların tamamlayıcı unsurlarına, kendine özgü isimlendirmelerle yer 

vermektedir.899 Fakat onun bu çalışması, neticede Gazâlî’nin yapmış olduğu 

çalışmanın bir özeti olmaktan öteye gitmemektedir.  

 Âmidî’ye göre, zarûriyyât, hâciyyât ve tahsîniyyât adı verilen üç temel değer 

arasında hiyerarşik bir sıralama söz konusudur. Bu nedenle, zarûrî olan değerler hâcî 

olanlara, hâcî olanlar da tahsînî olanlara tercih edilir. Aynı değersel hiyerarşi her bir 

alanın tamamlayıcı unsurları arasında da söz konusudur.900  

                                                 
896 Râzî, Mahsûl, II,321 
897 Râzî, Mahsûl, II,321 
898 Râzî, Mahsûl, II,322 
899 Seyfuddîn El-Âmidî, El-İhkâm fî Usûli’l-Ahkâm, Matbaatü’l-Meârif, Mısır 1914, III,393-396 

(Âmidî’nin temelde bir farklılık içermeyen tasnifi şu şekildedir:Ahkâmın teşriinde gözetilen 
maksatların kısımları ve mertebeleri ikidir;I. Zarûrî Maksatlar II. Zarûrî olmayan maksatlar. I. 
Zarûrî Maksatlar: A. Aslî olanlar B.Aslî olmayanlar. A. Aslî olanlar: a.Dinin, b. Canın c. Aklın, 
d.Neslin, e. Malın Korunmasıdır. B. Aslî olmayanlar: Zarûrî maksatların tamamlayıcılarıdır.II. 
Zarûrî olmayan maksatlar: A. İnsanların ihtiyaçlarına yönelik olanlar, B. İnsanların ihtiyaçlarına 
yönelik olmayanlar. A. İhtiyaçlara yönelik maksatlar:a. Aslî olanlar b. Aslî olmayanlar. a. Aslî 
olanlar: Bu ikinci kısımdır ve fazladan olan ihtiyaçlara yöneliktir. b. Aslî olmayanlar: Bu da ikinci 
kısmın tamamlayıcılarıdır. B. Hacât kabilinden olmayan maksatlar: Bu üçüncü kısımdır. Tahsînât 
ve tezyînât nevinden maksatlardır.)   

900 Âmidî, İhkâm, III,395 



 211 

 Âmidî’nin çalışmasını her nekadar Gazâlî’nin tespitlerinin bir özeti olarak 

kabul etsek de, onun bu konuda bazı özgün tespitlerinin bulunduğunu da belirtmemiz 

gerekir. Özellikle – daha sonra ayrı bir başlık altında ele alacağımız- onun 

zarûriyyâttan olan beş amaç arasındaki ilişkiler ve sıralama üzerinde durması 

bunlardan biridir.901  

 Âmidî’nin Şer'î amaçlar konusunda getirmiş olduğu diğer bir yenilik de, Şer'î 

maslahatlar usûlünü kıyaslar arasında tercih konusuna dahil etmesidir. O, kıyas ve 

istidlalle elde edilen iki hüküm arasında meydana gelen çatışmayı gidermek için Şer'î 

amaçlara müracaat etmektedir. Âmidî “aslın hükmünün illetinin sıfatlarında tercih” 

konusunu işlerken metodunu şu şekilde açıklamaktadır: Eğer iki illetten birinin amacı 

zarûrî amaçlardan, diğeri ise zarûrî olmayan amaçlardansa, amacı zarûrî ihtiyaçlardan 

olan tercih edilir. İki illetten birinin amacı zaid ihtiyaçlardan diğeri de tahsînât ve 

tezyînât türündense, bu durumda amacı zaid ihtiyaçlardan olan tercih edilmelidir. 

Şayet iki illetten birinin amacı zarûrî maslahatların tamamlayıcı unsurlarından diğeri 

ise zaid ihtiyaçlar nevindense, amacı zarûriyyâtın tamamlayıcı unsurlarından olan 

tercih edilir. Aynı şekilde, iki illetten birinin amacının dinin aslını korumak diğerinin 

amacının ise başka  zarûrî amaçlardan olması durumunda, amacı  dinin aslını 

korumak olan tercih edilmelidir.902  

İbnü’l-Hâcib (v/h.646), Âmidî’nin “El-İhkâm”ının özeti mahiyetinde olan 

fıkıh usûlü kitabında, hükümlerin teşriinde gözetilen amacın ya faydalı olanı temin ya 

da zararlı olanı uzaklaştırmak olduğunu belirtir. Bu maslahatlar da, muamelatla ilgili 

hükümlerde olduğu gibi ya dünyevîdir veya itaatin vucubiyeti ve isyanın 

haramlığında söz konusu olduğu üzere uhrevîdir.903 Maslahatların 

sınıflandırılmasında Âmidî’den farklı olarak, dünyevî ve uhrevî şeklinde genel bir 

tasnifi benimseyen İbnü’l-Hâcib, Şer'î amaçların tasnifi söz konusu olduğunda “El-

İhkâm”ın kısa bir özetini vermekle yetinmiştir. Fakat Beş Asl’ın sıralmasında İbnü’l-

Hâcib’in, Amidî’nin yerine tamamen Gazâlî’nin tasnifini benimsediği görülmektedir. 

Diğer taraftan o, hâcî amaçları örneklendirirken -kendisinden önce kimsenin 

belirtmediği, sadece Cüveynî’nin (o da yalnızca icâre akdini zikretmiştir) ifade ettiği- 

bey’, icâre, kırâd (mudârebe) ve musâkât gibi akitleri de hâcî amaçlara örnek 

göstermektedir.904 

 Şer’î amaçlar konusu usûl kitaplarının çeşitli bölümlerinde ele alındığı gibi, bu 

konuda müstakil eserler yazanlar da bulunmaktadır. İzzuddîn b. Abdisselâm 
(v/h.660) bu müelliflerden biridir. Fıkhî  ve usûlî kaideleri, şer’î amaçları ve ahkam 

ve teşride dinin hedeflerini incelediği bu eserinde İz, Şeriatin tamamının 

maslahatlardan ibaret olduğunu, ya mefsedetleri ortadan kaldırdığını ya da 

                                                 
901 Âmidî, İhkâm, IV,377-380 
902 Âmidî, İhkâm, IV,376-377 
903 Osman b. Ömer İbnü’l-Hâcib, Kitâb Münteha’l-Vusûl ve’l-Emel fî İlmeyi’l-Usûl  ve’l-Cedel, El-

Matbaatü’s-Saâde, Mısır 1326, s.133-134 
904  İbnü’l-Hâcib, Münteha, s.134 
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menfaatleri temin ettiğini belirtir. O’na göre ayetler derinlemesine bir incelemeye tabi 

tutulduğunda, Allah’ın  bir iyiliğe teşvik ettiği veya bir kötülükten uzaklaştırmaya 

çalıştığı görülecektir.Bu genel kuralın dışında kalan bir hükme rastlamak mümkün 

değildir.905 Yani bütün teklifler, insanların dünyevî ve uhrevî maslahatlarını temine 

matuftur.906 Buna göre İz, bütün şer’i hükümleri tespit etmiş olduğu bu genel kurala 

göre ta’lil etmektedir.  

 Aynı zamanda şer’î hükümler üzerinde makasıd-ı şerîa (şer’î amaçlar) ile 

istidlalde bulunan İz, örneğin genel ve özel velâyet verilecek kimselerin adâleti 

konusunda bir problem doğduğunda bu problemin, adaylar arasından en az  zararla bu 

görevi yürütebilecek kişinin seçilmesiyle çözülmesi gerektiğini belirtir.907 Ayrıca 

bedelli tasarruflar ve diğerlerinde kıyasa aykırı olan -Selem gibi- bazı tasarrufları 

sıralayarak makasıd-ı şerîa ile istidlal örnekleri veren908 İz, bu örneklemlerine şer’i 

kaidelerden olan “İstisnalar” konusunda da yer vermektedir.909  Hatta, iki mefsedet 

çatıştığında, bunlardan şer’î amaçlar açısından daha fazla zararlı  olanı ortadan 

kaldırmak için bir öncekine göre daha az zararlı olanın tercih edilebileceğini ifade 

etmekte, cinayet mefsedetini engellemek yani hayatı korumak gayesiyle zalim bir 

kimsenin ırzlara tecavüzüne veya ırzlara tecavüz mefsedetini engellemek amacıyla 

zalimin malları telef etmesine yardım edilebileceğini söylemektedir. Çünkü ona göre, 

masiyet konusunda birisine yardım etmek, tercih edilen bir maslahatı elde etmeye 

vesile olduğu için caizdir.910 Saf yararların elde edilmesi ve saf zararların 

kaldırılması övülen ve güzel bir olay olduğu gibi, yararların en üstün olanının 

diğerlerinden öne alınması ve zararların en fazla olanının diğerlerinden önce 

kaldırılması da övülen ve güzel bir olaydır.911  

 İz, dünyevî ve uhrevî maslahatların her birini üçer bölümde mütalaa etmekte 

ve her birinin farklı derecelerde olduğunu ifade etmektedir. O’nun yapmış olduğu 

sınıflandırma şu şekildedir:912  

 A. Dünyevî Maslahatlar: 

 I. Zarûrât: Yiyecek, içecek, giyecek, mesken, nikah, binek ve diğerleri zarûrî 

ihtiyaçlardandır. Bunların en azı zarûrî olan miktarı ifade eder. 

 II. Tetimmât ve Tekemmülât: Bunlar, yukarıda sayılanların en üst mertebede 

olanlarıdır. Örneğin, temiz ve hoş yiyecekler, güzel elbiseler, yüksek odalar, geniş 
evler, kıymetli ve güzel binekler ve güzel kadınlarla nikahlanma gibi. Bunlar 

tamamlayıcı unsurlardır. 

                                                 
905  İzzuddîn b. Abdisselâm, Kavâidu’l-Ahkâm fî Mesâlihi’l-Enâm, Matbaatü’l-İstikâme, Kâhire,  (t.y.), 

I, 9 
906  İzzuddîn, Kavâid, II, 62 
907  İzzuddîn, Kavâid, I, 73 
908  İzzuddîn, Kavâid, II,153-157 
909  İzzuddîn, Kavâid, II,138 vd. 
910  İzzuddîn, Kavâid, I,74-75 
911  İzzuddîn, Kavâid, I, 4 
912  İzzuddîn, Kavâid, II,60 
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 III. Bu birinciyle ikinci mertebe arasında orta bir mertebedir. 

 B. Uhrevî Maslahatlar: 

 I. Zarûriyyât: Vacipleri yerine getirmek, haramlardan kaçınmak. 

 II. Hacât: Müekked sünnetleri işlemek. 

 III. Tetimmât ve Tekemmülât: Menduplar.  

 Sınıflandırmada yer alan zarûrî maslahatlar her zaman hâcî maslahatlara 

öncelenirler. Üç bölümde belirtilen üstün konumdaki herbir bölüm diğerine tercih 

edilir. Görüldüğü gibi, İz’in tasnifi kendinden önceki alimlere göre birtakım 

farklılıkları içermektedir. İz, maslahatlarda dünya ve ahiret ayrımına yer vermekte, 

aynı zamanda uhrevî maslahatların dünyevî maslahatlardan önce geldiğini 

belirtmektedir. Ona göre dünyevî gayelerin en azıyla yetinmeli ama uhrevî gayeleri 

mümkün olduğunca fazlasıyla temin etme yoluna gidilmelidir.913 Bu görüşleriyle İz, 

dünya ve ahiret ayrımını benimsemekle kalmamakta aynı zamanda “Bir lokma bir 

hırka” gibi zahidane bir dünya görüşünü savunuyor izlenimi vermektedir. Onun 

hukuk görüşünün derin bir şekilde mistizmden etkilendiği görülmektedir. 

 Ancak o, uhrevi ve dünyevi ayrımından dolayı, dünyevi maslahattan bağımsız 

uhrevi bir maslahatın olamayacağı veya uhrevi olan maslahatın mutlaka dünyaya ait 

yönünün de bulunacağı şeklinde eleştirilmiştir.914 

 İz’e göre dünyevî ve uhrevî fayda ve zararları bilmenin yolu şeriattir. Bu bilgi 

şer’î delillerle yani kitap, sünnet, icma, muteber kıyas ve sahih istidlalle elde edilir. 

Ancak aynı İz bir sonraki cümlesinde bu ifadesiyle çelişerek dünyevî faydaların ve 

bunların nasıl elde edileceğinin ve dünyevi zararların; zarûretlerle, tecrübelerle, 

adetlerle ve muteber kanaatlerle bilinebilceğini ileri sürmektedir. Maslahatların 

tespitinde akla büyük önem veren İz, fayda ve zararları ve bunlar arasındaki 
öncelik sonralık sıralamasını bilmek için nas yokmuş gibi varsayarak bu konuda 
akla danışmayı tavsiye etmekte ve böylece bu meselelerin hükmünün ortaya 
çıkacağını belirtmektedir. Hatta ona göre, illeti bilinmeyen (taabbudî konulardaki) 

hukuk normları ve yarar yada zararına vakıf olamadıklarımız hariç, hiçbir norm bu 

kaidenin dışında kalmamaktadır.915 İz, hukukun, yararların sağlanması ve zararların 

kaldırılması konusundaki amaçlarını araştıran bir kimsenin, herhangi bir konuda 

yararlı olanı alıp, zararlı olanı terketmesi gerektiği konusunda bir inanç ve irfan 

sahibi olacağını belirtir. Hatta o konuyla ilgili özel bir nas, bir icma veya kıyas dahi 

olmasa, hukukun bizzat anlaşılması bu şekilde davranmayı gerektirir.916 Yani 

herhangi bir konuda -o konuyla ilgili herhangi bir nas olmasa da- hüküm verirken, 

hukukun tikel hükümlerinden hareketle, fayda ve zarar esasının gözetilmesi gerekir. 

Bu gereklilik konusundaki hükme ise İstikra -tümevarım- yoluyla varılmaktadır.        

                                                 
913  İzzuddîn, Kavâid, II, 61-62 
914  M.Halid, Hukuk Teorisi, s.211 
915  İzzuddîn, Kavâid, I, 8 
916  İzzuddîn, Kavâid, II, 160 
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 İz, her nekadar yukarıda yapmış olduğu tasnifte Zarûrî Beş Asla yer vermese 

de, bütün şeriatlerce kaldırılması gereken mefsedetleri sıralarken bu Beş Asla 

değinmektedir.   Küfür, insan öldürmek, zina, gasb ve akılların bozulması  her şeriat 

tarafından engellenmesi gereken mefsedetlerdir.917 Yani din, hayat, nesil, mal ve akıl 

her zaman ve her yerde korunması gereken beş aslî değerdir. 

 Râzî’nin “El-Mahsûl” isimli usul kitabını önce “Tenkîhu’l-Fusûl” adıyla 

özetleyip, daha sonra da bu özeti “Şerhu Tenkîhi’l-Fusûl” adı altında şerheden Malikî 

alimi Karâfî (v/h.684), Şer’in amaçlarını tasnif  konusunda doğal olarak Râzî’den 

etkilenmiştir.  
 Karâfî de bu konuyu, Râzî gibi kıyas bölümünde, illetlerin tespit yollarından 

biri olan “münâsib” konusunu işlerken ele almıştır. Ona göre münâsib; faydalı olan 

şeyleri elde etmeyi veya zararlı olanları gidermeyi içeren bir (vasıftır). Örneğin, 

zenginlik, zekatın vucûbiyeti için bir illettir. Dolayısıyla zenginlik, faydalı bir şeyi 

temin eden bir vasıftır. Sarhoşluk ise, içkinin haramlığı için bir illettir. Yani 

sarhoşluk, içki gibi zararlı bir şeyi terketmek için (münâsib) vasıf olarak 

belirlenmiştir. Karâfî’  münâsib’i,  Râzî’den farklı olarak dünyevî ve uhrevî şeklinde 

bir ayırıma tabi tutmadan, şu şekilde sınıflandırmaktadır:918 

 I. Zarûrât mahallinde olanlar: Bu konumda bulunan değerleri “El-Külliyatü’l 

Hamse” yani “Beş Küllî” olarak isimlendiren Karâfî, bu Beş Küllî’yi farklı ve ilginç 

bir yaklaşımla çoğul sıgasıyla şöyle sıralamaktadır; a.Canların korunması, b.Dinlerin 

korunması, c.Neseblerin korunması, d.Akılların korunması, e.Malların korunması. 

Karâfî bu Beş Küllî’ye, bunu benimseyen birinden nakille bir altıncısını yani “Irzın 
korunması”nı da eklemektedir. Gerçekte kapsamlı bir araştırmanın sonunda ırzların 

haramlığı konusunda da ittifak olduğu görülecektir. Zaten Allâh da ırzlara sövmeyi ve 

iftira atmayı (kazf) yasaklamıştır. Beş Küllî’yi ilk defa kullanan kişinin –daha önce 

işaret ettiğimiz gibi- Gazâlî olduğunu belirten Karâfî, Gazâlî’nin bu beş küllî değerle 

ilgili yapmış olduğu bazı değerlendirmelere de yer vermektedir. Ayrıca ona göre, 

haramların işlenmemesi de “din” değerinin korunmasına yöneliktir. 

 II. Hâcât mahallinde olanlar: Bu derecenin örnekleri Râzî’nin 

örneklemleriyle paralellik arzetmektedir. 

 III.Tetimmât mahallinde olanlar: Mekârim-i ahlâk’a teşvik eden 

maslahatlardır. Burada verilen örnekler de Râzî’nin serdettiği örneklerle hemen 

hemen aynıdır. Ancak farklı bir örnek olarak, akrabaların nafakalarının teminini 

zikredebiliriz.  Çatışmaları halinde bu mertebelerin birincisi ikincisine, ikincisi de 

üçüncüsüne takdim edilir. 

 Karâfî münâsib’in bu üç mertebesinin tek bir vasıfta nasıl bir araya geldiğinin 

örneklerini de vermektedir. Mesela, kişinin kendi hayatını sürdürebilmesi için nafaka 

temin etmesi zarûrî, eşlerinin nafakasını temin etmesi hâci, yakınlarının nafakasını 

                                                 
917  İzzuddîn, Kavâid, I, 37 
918  Karâfî,  Tenkîh, s.169 
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temini ise tamamlayıcı maslahatlardandır. Yine, şahitlikte adaletin şart koşulması 

zarûrî, imâmette adaletin bulunması hâcî, nikahta adaletin şartlığı ise tamamlayıcı bir 

unsurdur. Diğer taraftan ikrar fiilinde ise adalet şart koşulmaz. Çünkü insan tabiatı, 

bile bile kendisini meşakkate atmaz. Fakat âdil insanların bulunmasının tamamen 

güçleştiği bir memlekette ise tüm bu kuralların aksine zarûrî olarak  adalet şartı 

getirilebilir.919 

 Kurallara aykırı olarak gerçekleşen selem, musakât, ciâle, mudârebe, 

muğârese ve avcılık gibi bilinmezlik ve aldatma ihtimalinin bulunduğu akidler, 

insanların geçinmek için  kendilerine ihtiyaç duymalarından dolayı geçerli kabul 

edilmiştir.920 Dolayısıyla Karâfî’nin bu akitleri hâcî maslahatlardan saydığını 

söyleyebiliriz.   

Görüldüğü üzere, Karâfî de Râzî gibi -Gazâlî’nin aksine- üç mertebeyle ilgili 

tamamlayıcı unsurlara yer vermemektedir. Netice olarak, Şer’î amaçlar konusuna 

Karâfî’nin yeni bir bakış açısı getirdiğini söylememiz mümkün değildir. 

 İbn Teymiyye (v/h.728), şer’î amaçlar tasnifiyle ilgili tarihî süreç içerisinde, 

küçük farklılıklarla birbirini  tekrar eden yaklaşımlara-Tufi hariç- belkide ilk defa 

farklı bir bakış açısıyla yaklaşan kişi olma ünvanına sahiptir. Çünkü o, Gazâlî ile 

başlayıp kendi zamanına kadar gelen, zarûri küllî değerlerin beş değerle 

sınırlandırılması anlayışını eleştirip, şiddetle karşı çıkan belki de ilk ve tek kişidir.  

 İbn Teymiyye, usülcülerin büyük bir kısmını, şer’î hükümlerin çoğunu bedenî 

ve malî maslahatlarla illetlendirip, bunların dışında bir maslahat ve mefsedeti kabul 

etmemekle suçlamaktadır. Böylece o, konuya tamamen maddî bir bakış açısıyla 

yaklaşılmasını kınamaktadır. Ona göre bu usûlcüler, zâhirî ve bâtinî ibadetleri, Allâh 

sevgisi ve korkusu, dini sadece Allâh’a has kılma, Allâh’a tevekkül etme, O’nun 

rahmetini umma ve bunun için dua gibi kalbî halleri ve amelleri ve buna benzer 

dünyevî ve uhrevî maslahat çeşitlerini görmezlikten gelmişlerdir. Ayrıca ahidlere 

vefa, sıla-i rahm, kölelerin ve komşuların hakları ve müslümanların birbirlerine karşı 
hukukları gibi önemli konular da gözardı edilmiştir. Aynı zamanda İbn Teymiyye bu 

usûlcülerin ahlâkî konulara da yeterince önem vermediklerini, ahlakı süslemeye ve 

övülmüş hareketleri korumaya yönelik emredici ve yasaklayıcı hükümleri ihmal etmiş 

olduklarını ileri sürmektedir. 921 

 Gerçekten de Şer'in öncelediği en üst değerlerin yani zaruri külli asılların 

(amaçların) beş sayısıyla sınırlandırılması, üzerinde tartışılması gereken bir konudur. 

İbn Teymiyye’nin bu açıdan belkide en dikkate değer önerisi, insânî hakların yani 

kişisel hak ve hürriyetler  gibi konuların da en üst değerlerden sayılması yönündeki 

önerisidir. Ayrıca onun, ahlâkî prensiplere daha fazla önem verilmesi yönündeki 

fikirleri de dikkat çekicidir.  

                                                 
919  Karâfî, Tenkîh, s.169 
920  Karâfî, Tenkîh, s.170 
921 İbn Teymiyye, Fetâva’l-Kübrâ, IV,469 
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 Allâh’ın fiillerinin, insanların maslahatları ile illetli olduğunu belirten 

Sadru’ş-Şerîa (v/h.747), şeriatin en üst amaçlarını ve onu takip eden daha az 

öncelikli amaçları sınıflandırırken, Râzî’nin tasnifinin bir özetini vermekle yetinmiş, 
konuya yeni bir açılım getirememiştir.922 

 Tâcu’s-Subkî (v/h.771) ise, kendisinden önceki usulcülerin kitaplarından 

derlediği eserinde, şer’î amaçlar konusunu -bir çok alimin yaptığı gibi- illetleri tespit 

yollarından biri olan “münasebet” konusunu işlerken ele almıştır. Münasib’i, 

maslahatın elde edilmesi  veya mefsedetin giderilmesi açısından Allâh’ın 

amaçlarından olması uygun gelen vasıf olarak tanımlayan Subkî, bu şer’î amaçların 

tasnifiyle ilgili var olan ana çerçeveyi aynı şekilde korumuştur. Ancak bazı alimlerin 

benimsediği gibi o da, “ırzın korunması” değerini zarûrî   küllî değerlerden biri 

olarak kabul etmiştir. Irzın korunmasını hariç tutarsak, Subkî’nin Beş Asl’ın 

sıralamasında Gazâlî’nin tasnifini benimsediği görülmektedir. Ona göre bey’ ve icâre 

akitleri hâcî amaçlardandır. Fakat bazen, hâcî olan bir amaç ilgili olduğu konuya 
bağlı olarak zârûrî amaçlardan biri olabilir. Örneğin, bir çocuğun terbiyesi için 

icâre akti yapılacaksa, bu olaydaki icâre akti zârûri bir amaca dönüşecektir. Diğer 

taraftan, tahsînî amaçları ele alırken, Subkî’nin güzel ahlaka teşvik edici amaçları bu 

gruba dahil etmediği görülmektedir.923 Dolayısıyla onun, ahlâkî amaçları ihmal etmiş 
olduğunu söylememiz mümkündür. 

Son olarak, kendisinden önceki birikimlerden de faydalanarak Şer'î amaçların 

hiyerarşik tasnifini sistemleştiren Malikî alimi Şâtıbî (v/h.790)’nin görüşlerine yer 

vereceğiz. Şâtıbî, Cüveynî ve Gazâlî’den sonra bu konuda üçüncü sac ayağını 

oluşturmakta ve ondan sonra yapılan çalışmalar tamamen kendisinin ve önceki 

usülcülerin fikirlerinin tekrarı ve şerhlerinden meydana gelmektedir.  

Şâtıbî, Cüveynî ve Gazâlî’nin temellerini attığı Şer'î amaçların hiyerarşik 

tasnifine ilişkin temel çerçeveyi hiç bir değişiklik yapmadan olduğu gibi 

benimsemiştir. Hatta zarûri külli amaçlar konusunda da herhangi bir farklılığa yer 

vermeyen Şâtıbî, sadece bu amaçların sıralamasında Gazâlî’den ayrılmıştır.924 

Buna göre Şer'î hükümlerden gözetilen amaçlar  zarûrî, hâcî ve tahsînî olmak 

üzere sadece üç kısımda toplanmaktadır.925 Ayrıca bu üç alanın herbirinin -Gazâlî’de 

olduğu gibi- tamamlayıcı unsurları da bulunmaktadır. Ancak, bu unsurların 

bulunmaması ilgili bulundukları alanların aslî hikmetlerini (amaçlarını) ortadan 

kaldırmazlar.926 Her ne kadar bu tasnif  yeni bir fikir olmasa da, Şâtıbî bu amaçları 

tanımlarken kendisinden önceki usulcülerden farklı bir uslup kullanmakta ve belkide 

bunların çerçevelediği alanları zengin örneklendirmelerle net bir biçimde 

                                                 
922 Sadru’ş-Şerîa (Ubeydullah b. Mesud), Et-Tevdîh Şerhu li’t-Tenkîh, El-Matbaatü’l-İmparâtoriyye, 

Kazan 1301, s.462-463 
923 Tâcuddîn İbnü’s-Subkî, Cem’u’l-Cevâmi’, El-Matbaatü’l-Hayriyye, Mısır 1306, s.86-87 
924 Şâtıbî, Muvâfakât, II, 7-12 
925 Şâtıbî, Muvâfakât, II,8 
926 Şâtıbî, Muvâfakât, II,12-13 
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betimlemektedir. Dini ve dünyevi ayrımına gitmeyen, bilakis bu iki alana 

sistematiğinde bir bütün olarak yer veren Şâtıbî’nin şe’î amaçlarla ilgili tanımlamaları 

şu şekildedir: 

 I. Zarûrî olan amaçlar (Zarûriyyât): Dinî ve dünyevî maslahatların 

gerçekleşmesi kendisine bağlı bulunan amaçlardır. Bu amaçlar yitirildiği takdirde 

dünyevî maslahatlar gerçekleşmeyecek aksine fesadın ve kargaşanın doğmasına 

neden olacak ve hatta hayatın sürdürülmesi mümkün olamayacaktır. Aynı şekilde -

kurtuluşa ermek ve cennet nimetlerine kavuşmak gibi- uhrevî maslahatların da temini 

imkansız hale gelecektir.927  

Her nekadar sıralamayla ilgili her hangi bir değerlendirmeye yer vermemiş 
olsa da ona göre, bu zarûri külli değerler ve sıralaması, dinin, hayatın, neslin, malın 
ve aklın korunması şeklindedir.928 Şâtıbî, önceki bazı usulcülerin zarûrî değerlerden 

saydığı ırzı koruma amacını ise hayatı koruma amacının bir unsuru olarak kabul 

etmektedir.929 Gerçekten de İslâm bu zarûrî değerlerin korunmasına özel bir itina 

göstermiştir. Şâtıbî’ye göre İslâm, bu değerlerden herbirinin gerek varlık kazanmasını 

gerekse sürekliliğini ve korunmasını temine yönelik hükümler koymuştur.930  Yani 

Şer’i ödevler pozitif ve önleyici koruma yöntemleri açısından iki gruba ayrılır. Pozitif 

yöntem grubu içerisinde ibadetler, adetler (beşeri davranışlar) ve muamelat  yer 

alırken, önleyici grupta ise ukubat (cezai hükümler) bulunmaktadır. 

  Şâtıbî, Şer'î amaçların her üç alanıyla ilgili örneklerini, İslâm Hukuku’nun en 

genel sınıflandırmalarından biri olan, ibadetler, adetler (beşerî davranışlar), 

muâmelât ve ukûbât (cezâî hükümler) alanlarından seçerek vermektedir. Şâtıbî bu 

metodu ve örneklendirmelerdeki zenginliğiyle kendisinden önceki usulcülerden 

farklılık arzetmektedir. Buna göre o, bu alanlara yönelik zarûrî amaçları ise şu 

şekilde örneklendirmektedir:931 

 İbâdetler Alanı: İman, kelime-i şehadet getirme, namaz, zekat, oruç, hac ve 

benzeri ibadetler, varlık kazandırma açısından dinin korunmasına yöneliktir. 

 Adetler Alanı: -Zarûret miktarı- yemek, içmek, giyinmek, barınmak ve 

benzeri konularla ilgili beşerî davranışlar da, aynı şekilde varlık kazandırma 

açısından hayatın ve aklın korunmasına yönelik şeylerdir. Zarûri miktar ve keyfiyette 

olan ve beşeri davranışlar yoluyla gerçekleşen muâmeleler ise yine varlık 

kazandırma açısından hem neslin ve malın hem de hayatın ve aklın korunmasına 

yöneliktir.  

 Muâmelât Alanı: İnsanların başkalarıyla birlikte gerçekleştirdiği ve bir 

maslahatın teminine yönelik davranışlardır. Mülklerin bedelli ya da bedelsiz 

                                                 
927  Şâtıbî, Muvâfakât, II,8 
928  Şâtıbî, Muvâfakât, II,10  
929  Şâtıbî, Muvâfakât, III,48 (Gerçekte o, ırzın korunması gayesinin zarûrî değerlerden kabul 
edilmesinin tamamen karşısında olmadığına da işaret etmektedir. Şâtıbî, IV,29) 
930  Şâtıbî, Muvâfakât, II,8 
931  Şâtıbî, Muvâfakât, II,8-10 
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intikalini sağlayan akitler, menfaatler üzerine aktedilen kira ve iş sözleşmeleri, 

evlilik akitleri gibi.  

 Cezâî Hükümler Alanı: Korunması istenilen şeyleri ortadan kaldırmaya 

yönelik fiileri engelleyici hükümlerdir. Hayatın korunması için getirilen kısas ve 

diyet hükümleri, aklın korunması için getirilen had cezası, neslin korunması için 

malların kıymetlerinin tazmini, malın korunması için el kesme ve tazminat 

hükümlerinin getirilmesi bu türden örneklerdir. 

 Tamamlayıcı Unsurlar: Zarûrî olan tamamlayıcı unsurlara örnek olarak, 

kısasta tarafların tam anlamıyla birbirlerine denk olmaları hükmünü verebiliriz. Yine 

nafaka, ücret ve kırâzda benzerleri göz önüne alarak takdirde bulunmak, yabancı 

kadına bakmayı, sarhoş edici şeyden az bir miktar içmeyi ve ribayı yasaklamak, helal 

ya da haramlığı şüpheli konularda takva gereği davranmak, farz namazları cemaatle 

kılmak, sünnetleri yerine getirmek, Cuma namazını kılmak gibi dînî sembollerden 

olan şeyleri ortaya koymak gibi hükümleri de bu grubun örneklerinden sayabiliriz.932  

 II. Hâcî olan amaçlar (Hâciyyât): Bu türden gayeler, genişlik ve kolaylık 

sağladığı için ihtiyaç duyulan, bulunmadığı zaman genelde sıkıntı ve güçlüklere 

sebep olan şeylerdir. Bunlara riayet edilmediği takdirde, mükellefler çoğunlukla 

sıkıntı ve meşakkalere maruz kalırlar.Ancak bu sıkıntı ve güçlükler, zarûriyyâtın 

bulunmaması durumunda ve genel maslahatların gerçekleşmemesi halinde doğacak 

olan yaygın fesat derecesine ulaşmazlar.Bu tür amaçların, dört genel alanla bağlantılı 

olarak bazı örnekleri ise şu şekilde sıralanabilir:933 

 İbâdetler Alanı: Bu alan için ruhsatları örnek olarak verebiliriz. Ruhsatlar, 

hastalık ve yolculuk sebebiyle doğabilecek meşakkatlerin ortadan kaldırılmasını 

amaçlar. 

 Adetler Alanı: Bu alanda yani beşerî davranışlarda avın helal kılınmasını, 

helal olmak kaydıyla yiyecek, içecek, giyecek, barınak ve binek gibi şeylerin iyi ve 

kalitelilerini kullanmanın helalliğini örnek gösterebiliriz. 

 Muâmelât Alanı: Muâmelât konusunda ise, kırâz (mudârebe), musâkât, selem 

gibi akitleri örnek olarak verebiliriz. 

 Cezâî Hükümler Alanı: Bu konuda da, levs934, tedmiye935 ve kasâme ile 

hükmetmek, diyeti âkile üzerine yüklemek, zenaatkarları tazminle sorumlu tutmak ve 

benzeri konular örnek verilebilir. 

 Tamamlayıcı Unsurlar: Küçük kız evlendirildiği takdirde denklik ve emsal 

mehr aranmasını buna örnek gösterebiliriz. Çünkü bunlara nikahın aslına duyulan 

oranda ihtiyaç duyulmaz. Aynı şekilde, namazın kısaltılmasını meşru kılan yolculuk 

esnasında namazların cem edilmesi, şuurunu kaybedeceğinden korkan bir hastanın 

namazını cem ederek kılması hâciyyâtın tamamlayıcı unsurlarındandır. Çünkü eğer 

                                                 
932  Şâtıbî, Muvâfakât, II,12 
933  Şâtıbî, Muvâfakât, II,10-11 
934  Levs: Kesin bir delili olmayan işlerde, o işin meydana geldiğine işaret eden bir karinedir. 
935  Tedmiye: Sanığın üstüne ve başına kan bulaşması gibi emâre ve işaretler. 



 219 

bunlar meşru kılınmış olmasaydı hâciyyâttan gözetilen genişlik ve hafifletme aslî 

amacı ihlale uğramış olacaktı.936  

 III. Tahsînî olan amaçlar (Tahsîniyyât): Üstün ahlâk anlayışına uygun bir 

davranış göstermeyi, sağduyu sahiplerinin hoş karşılamayacağı çirkin hallerden 

uzaklaşmayı temine yönelik amaçlardır. Bunlar üstün ahlâk (mekârim-i ahlâk) 

anlayışının gerektirdiği şeylerdir. Bu tür amaçlar da, zarûriyyât ve hâciyyâtın geçerli 

olduğu alanlarda söz konusu olmaktadır.937  

 İbâdetler Alanı: Pisliklerin giderilmesi ki bütün temizlik konuları buna 

dahildir. Avret yerlerinin örtülmesi, güzel elbiselerin giyilmesi, nafile ibadetlerle, 

gönüllü yapılan sadaka ve benzeri şeylerle Allâh’a yaklaşılmaya çalışılması gibi 

şeyler tahsîniyyât türünden amaçlardır.  

 Adetler Alanı: Yeme ve içme kuralları, pis ve iğrenç olan şeyleri yeme ve 

içmeden sakınma, israf ve pintilikten kaçınma gibi şeyler bu alana örnek olarak 

verilebilir. 

 Muâmelât Alanı: Kazûrât gibi pis şeylerin, ihtiyaçtan fazla olan su ve ot gibi 

şeylerin satımını yasaklama, köleye şahitlik ve devlet başkanlığı ehliyeti vermeme, 

kadına devlet başkanı olma ve kendi kendisini evlendirme yetkisi tanımama, çeşitli 
yollarla kölelerin azad edilmeleri için çağrıda bulunma gibi şeyler de örnek olarak bu 

alana dahil edilebilir. 

 Cezâî Hükümler Alanı: Hür insanın köle karşılığında kısas olunmaması, cihad 

sırasında kadınların, çocukların ve rahiplerin öldürülmemesi esaslarını bu hükümlere 

örnek olarak gösterebiliriz. 

 Şâtıbî’ye göre, tahsîniyyâttan olan bu hükümler, zarûriyyâttan ve hâciyyâttan 

olan aslî maslahatlara fazladan bir güzellik getirme amacına yöneliktir. Çünkü 

bunların bulunmaması durumunda ne zarûrî ne de hâcî maslahatların ihlale 

uğramaları söz konusu değildir. Bunlar sadece güzelleştirici ve süsleyici özellik 

taşımaktadırlar.938 

 Tamamlayıcı Unsurlar: Tuvalet adabı, temizlik işlerinde müstehap olan 

hususlar, vacip olmasa da başlanılmış olan amellerin tamamlanmaya çalışılması, 

helal kazançtan infakta bulunulması, kurban ve akîka konusunda kurbanlık için iyi 

hayvanın, azad için değerli olan kölenin seçilmesi ve benzeri konuları tahsîniyyâtın 

tamamlayıcı unsurlarına örnek olarak verebiliriz.939   

 Şatıbî’den sonra pek ele alınmayan Şer’in küllî amaçları konusu uzun bir 

aranın peşinden Şah Veliyyullah ed-Dehlevî (v/h.1766) tarafından yeniden gündeme 

taşınmıştır. Ancak o, sanki kendinden önce yapılan bu alandaki çalışmalardan hiç 

haberi olmamış gibi, konuyu çok farklı tasnif ve terminolojiler ile ele almıştır. Ancak 

neticede o da, tıpkı Şatıbî gibi İslami değerleri bir bütünlük içinde ortaya koymaya, 

                                                 
936  Şâtıbî, Muvâfakât, II,13 
937  Şâtıbî, Muvâfakât, II,11-12 
938 Şâtıbî, Muvâfakât, II,12 
939 Şâtıbî, Muvâfakât, II,13 
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anlamlandırmaya ve temellendirmeye çalışmış ve Şer’in yani son tahlilde Kur’ân’ın 

genel kural ve prensiplerine işaret etmiş, dolayısıyla da onun gözetmiş olduğu külli 

amaçlarına vurguda bulunmuştur.940 

 Dehlevî söz konusu konulara yer verdiği Hüccetullâhi’l-Bâliğa adlı eserini iki 

ana bölüme ayırmış, birinci bölümde şeraitlerde dikkate alınan maslahatları 

gerçekleştirecek küllî kaide ve esaslara yer verirken, ikinci bölümde özelde 

hadislerden hareketle nasların cüzî hükümlerinde dikkate alınan hikmetlere yani tikel 

amaçlara değinmiştir.941 

 O, kitabının birinci bölümüne “şer’î hükümlerde göz önünde bulundurulan 

maslahatlara esas olan küllî kaide ve prensipler” başlığını atıp konuyu yedi kısımda 

ve yetmiş konu başlığı altında ele alarak incelemiştir. Buna göre şer’î hükümlerde 

dikkate alınan genel prensipler, dolayısıyla kapsamlı amaçlar şunlardır: 942 

 1- Tasdıki gerekli olan çeşitli konular : Bu kısıma Dehlevî, ibda, halk ve 

tedbir, alem-i misal, melekler alemi, sünnetullah, ruhun hakikati, mükellefiyetin sırrı, 

mücazatın sebepleri gibi inananlarca tasdik edilmesi gerekli olan konuları dahil 

etmiştir.943 

 2- Gerek hayatta ve gerekse öldükten sonra fiillere verilen karşılığın 
keyfiyeti (mücâzât): Amellerin karşılığının dünyada iken verilmesi, ölümün 

hakikati, berzahta insanların halleri, haşr aleminin sırları ve benzeri konuları da 

Dehlevî bu başlık altında ele almıştır.944 

 3- Bütün insanlığın yaratılış gereği duyduğu irtifaklar (sosyal ihtiyaçlar 
ve bunları karşılama yolları) : O bu ihtiyaçları dört başlık altında ve dört farklı 

derecede değerlendirmiştir.945 Bu ihtiyaçların tasnifine ise ayrıca değineceğiz. 

 4- İnsanın dünya ve ahirete nisbetle mutluluğu ve mutsuzluğu: Bu 

bölümün konuları ise, mutluluğun hakikati, mutluluğu elde etme ve eksiklerinin 

tamamlama yolları, fıtratın ortaya çıkmasını engelleyen perdeler ve bu perdeleri 

kaldırma yolları ve benzeridir.946 

 5- İyilik ve kötülük anlayışı ve bu konuda bütün din mensuplarının 
üzerinde anlaştıkları esaslar: Bu bölümde de iyilik ve kötülüğün hakikati, tevhid, 

şirk, Allah’ın sıfatlarına iman, kadere iman, ibadetler, şeaire saygı göstermek, abdest, 

namaz, zekat, oruc, hacc ve zikir, dua, Kur’ân okuma, sıla-i rahim, komşu hakları, 

cihad gibi diğer iyilik türleri, günahların mertebeleri ve zararları, insanlar arası 

ilişkilerdeki günahlar gibi konular ele alınmıştır.947 

                                                 
940 Mehmet Erdoğan, “Kur’an’da Ahkam Ayetleri ile İlgili Küllilik Cüz’ilik Dengesi-Şatıbî Örneği”, 

İslam Düşüncesinde Yeni Arayışlar I, Rağbet Yay., İst.,1998, s.7 
941 Dehlevî, Hüccetullah, I,45-46 
942 Dehlevî, Hüccetullah, I,46-47 
943 Dehlevî, Hüccetullah, I,47-100 
944 Dehlevî, Hüccetullah, I,101-118 
945 Dehlevî, Hüccetullah, I,123-147 
946 Dehlevî, Hüccetullah, I,153-173 
947 Dehlevî, Hüccetullah, I, 174-242 
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 6- Ümmetin yönetimi için gerekli olan hadlerin ve diğer şer’î hükümlerin 
konulması: Şer’î siyaset ve peygamberlere olan ihtiyaç, hüküm ve illet, teşride 

kullanılan sayılar, kaza, ruhsat, kurum ve kuruluşların islahı, kolaylık prensibi, terğib 

ve terhib, dinin tahriften korunması, İslam’ın diğer dinlerden farklı oluşu, neshin 

sebepleri, Rasulullahın ıslahatı gibi konular da bu bölümün başlıklarını 

oluşturmaktadır.948 

 7-Rasulullahın sözünden şer’î hükümlerin çıkarılması keyfiyeti: Bu 

bölümün konuları ise; Rasulullahın ilminin kısımları, maslahat ve şeriat ayrımı, 

ümmetin ondan şeriati alış şekli, kitap ve sünnetten şer’î manaları anlama şekli ve 

tearuzdur.949 

 Dehlevî’nin külli prensiplerden bahsettiğini söylemesine rağmen oldukça 

detaya kaçtığı ve ferî konuları girdiği görülmektedir. Ancak biz, her bölümün ihtiva 

ettiği konuları dikkate alıp yorumlayarak daha kapsamlı esaslar şeklinde tespit 

edilmesinin mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Buna göre şer’i maslahatların 

temelinde yer alan külli esaslar ve dolayısıyla şer’in teşriinden gözetilen amaçlar 

Dehlevî’nin tasnifinden çıkardığımıza göre şunlardır: 

 1- Metafizik konular (maneviyât) 

 2- Adalet ve Haşr 
 3- İrtifaklar (Sosyal ihtiyaçlar ve giderilme yolları) 

 4- Mutluluk (dünya ve ahiret) 

 5- Tevhid (itikad ve ibadetler) ile Ahlak (haklar ve sorumluluklar) 

 6- Nübüvvet (yukarıdaki 6. ve 7. maddeler tek başlık altında ele alınabilir) 

 7- Kolaylık 

 Şatıbî’nin makasıdı fıkıh usulü sisteminin bütün konularına yayması gibi, 

Dehlevî de irtifakı oluşturduğu sistemin bütün konularına yedirmiştir. O “irtifaklar” 

adını verdiği ve oluşturduğ bu ictimai felsefe ile sosyal ihtiyaçlar ve bunların 

karşılanması için gerekli olan kurum, kuruluş ve faaliyetlerden bahsetmiştir. 
Dehlevî’ye göre Kur’ân’ın amaçlarından biri olan insanların her türlü sosyal 

ihtiyaçlarının giderilmesi (irtifak) kendi içinde birbirine göre öncelikli dört 

kademeden meydana gelir:950  

 Birinci derecede karşılanması gereken ihtiyaçlar: En ilkel toplumlarda 

dahi giderilmek zorunda olan ihtiyaçlardır. 

 Dil en önemli ihtiyaçlardan biridir. Dehlevî’ye göre bu bölümde; yiyecek, 

içecek ve giyeceklerin temininden, binek ve mesken edinmeye, evlilik ve neslin 

sürdürülmesinden, çeşitli zenaatların bulunmasına, mali mübadelelerden, 

yöneticilerin bulunmasına, anlaşmazlıkları çözecek, zalimleri ve suçluları 

cezalandıracak bir adalet mekanizmasının kurulmasına ve hatta her milletin içinde 

                                                 
948 Dehlevî, Hüccetullah, I, 243-370 
949 Dehlevî, Hüccetullah, I, 371-403 
950 Dehlevî, Hüccetullah, I, 122-123 
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insanların bu türde ihtiyaçlarını giderme yollarını bulup geliştirecek kimselerin 

bulunmasına kadar birinci dereceden saydığı bir çok ihtiyacı sıralamaktadır.951 

 Görüldüğü gibi onun bu tasnifinde kendisinden önceki İslam alimlerince 

benimsenen üçlü tasnifteki (zarûrât,hâcât,tahsîniyyât) zarûriyyât anlayışından farklı 

bir yaklaşım söz konusudur. Özellikle birinci dereceden saydığı dil ihtiyacı oldukça 

dikkat çekicidir. Gıda maddeleri, giyecekler, mesken ve ulaşım araçları, evlilik 

müessesesi, zenaat çeşitleri, ziraatçılık, mali hayatın sürdürülmesi, adalet sistemi ve 

hatta ihtiyaçların temininde sürekliliği ve çeşitliliği sağlayacak bir yönetimin, belki 

de bir proje grubunun oluşturulması onun tarafından hep birinci dereceden ihtiyaçlar 

kabul edilmiştir. Belki bu sınıflandırmayı üçlü tasnifte yer alan zarûriyyât bölümünde  

olduğu gibi klasik haliyle şu şekilde isimlendirip sıralayabiliriz:  

1- Dillerin korunması 2-Hayatın korunması (gıda ve giyim, ulaşım ve mesken 

ihtiyaçları hatta ziraatçılığı da hayatı korumaya yönelik kabul edebiliriz) 3- Neslin 

korunması 4- Malın korunması (zenaatçılık ve ticari hayat) 5-Adaletin korunması 6-

İhtiyaçları temin araçlarının korunması ve çeşitlendirilmesi.  

Burada Dehlevî insani ihtiyaçlarla ilgili çerçeveyi daha geniş tutmuş, temel 

ihtiyaçlarla birlikte bir açıdan bunların tamamlayıcısı ve lazımı olan cüzlerine de 

atıfta bulunmuştur. Mesela, insanların yiyecek, giyecek gibi temel ihtiyaçlarından 

bahsederken, bunların temin edilmesine vasıta olan zanaatlara, ziraata ve hatta ziraî 

araçlara bile işaret etmiştir.  
Görüldüğü gibi bu tasnifte dinin ve aklın korunması amaçlarını çağrıştıracak 

bir örneğe yer verilmemiştir. Ancak aklı da hayatın mütemmim ve vazgeçilmez bir 

parçası kabul edersek, onu da hayatı koruma şıkkına dahil edebiliriz. Dini konulara 

ise o, sadece başta bahsettiğimiz yedili tasnifinde yer vermekle yetinmiştir. 
 İkinci derecede olan ihtiyaçlar: Üst seviyede olmayan ihtiyaç türleridir. 

 Dehlevî bu ihtiyaçlardan da; 1-Geçinme (meâş) adabı, 2- Ev idaresi, 3- 

Muameleler (muâmelât) ve 4- Şehir yönetimi başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde 

bahseder. 

 Mesela, adab kuralları ki Dehlevî burada; yeme, içmeden, giyinmeye, oturup 

kalkmadan, temizlik ve süslenmeye, konuşmadan, ziyafet vermeye, hatta matem 

tutmadan, hasta ziyaretlerine ve defin işlemlerine kadar bir çok konuyla ilgili 

davranış biçimlerinden bahseder. Temiz olmayan ve tiksinilen şeyleri yememe, 

nezaket ve muaşeret kurallarına uyma, beden ve çevre temizliğini yerine getirme, 

örtünme, güzel konuşma ve kullanılan usluba dikkat etme hep fıtratı bozulmamış 
bütün insanların üzerinde birleştiği ihtiyaçlar sadedindendir. Dehlevî’ye göre bütün 

bunlar insanların üzerinde fikir birliği ettiği hususlar olmakla birlikte, uyulması 

istenen kurallar bakımından bazı farklılıklar söz konusu olabilir. Mesela çıplaklık 

ayıp, giyinmek fıtri olmasına karşın her milletin kendine has giyim tarzı ve davranış 

                                                 
951 Dehlevî, Hüccetullah, I,123-125 
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kuralları vardır ve bu farklılıkların kaynağı da insanların yaratılış özelliklerinin, örf 

ve adetlerinin çeşitliliğidir. 952 

 Ev idaresi ise, ev halkı arasındaki ilişkileri koruyan ve düzenleyen 

ihtiyaçlardır. Bunlar da 1-Evlilik, 2-Doğum, 3-Mülkiyet ve 4-Sohbet (ünsiyet) 

başlıkları altında toplanabilir. Evliliğin ilanı, velinin izni, mehir ve nişan gibi 

konularla, boşanma kurumu hatta baba-çocuk ilişkilerinden, eşlerin birbirlerine karşı 
sorumluluklarına kadar hep bu başlık altında ele alınan konulardır. Dehlevî’ye göre 

sayılan bu hususların asıllarını kabulde de değişik coğrafyalarda ve uzak diyarlarda 

bulunan farklı dinlerin mensupları arasında bir ihtilaf  değil görüş ve uygulama 

birliği söz konusudur.953 

 Muâmelât bahsinde ise Dehlevî, mali mübadeleler, (malî) yardımlaşma 

şekilleri ve kazanç yolları üzerinde durur. Bu bölümde o, mübadelenin doğuş 
nedenlerinden, madeni paralara geçilmesini zorunlu kılan durumlardan, hibe, ariyet, 

müzaraa, mudarebe, icare, ortaklık, vekalet, borçlanma ve emanete bırakma, 

alacakları garanti altına alma amacını taşıyan şahit tutma, yazılı belge ve rehin alma, 

kefalet isteme ve havale gibi ticari tasarruf çeşitlerinin doğmasını netice veren 

şartlardan bahsederek adeta iktisat tarihi felsefesi yapar.954 

 Şehir yönetimi başlığı altında ise halkın birbirleriyle olan ilişkilerini koruma 

altına alacak ve bir şehir devletinin ayakta kalabilmesi için gereken akla gelebilecek 

bütün hususlar ele alınır. Şehrin güvenlik ve asayişinden, her türlü suçlarla 

mücadeleye, ticareti ve yabancı sermayeyi teşvikten, ziraatçılık ve zenaatkarlığın 

geliştirilmesine, her türlü sanat ve meslek dalının korunmasın, halk sağlığından, 

şehrin her yönden imarına ve hatta hazine asalaklarından, esnaf ve tüccara ağır 

vergiler koymanın sakıncalarına kadar çok çeşitli konulardan bahsederek Dehlevî 

adeta bir şehirleşme (şehir devleti) ve medeniyet projesi sunar.955 

 Üçüncü derecede olan ihtiyaçlar: Toplumsal anlaşmayı ve her türlü 

suistimale karşı barışı ve suküneti sağlayacak, kişisel gayretlerle yerine 

getirilemeyecek kamu ihtiyaçlarını temin edecek, zulüm ve tecavüzleri engelleyip 

adaleti tesis edecek, vergi toplayıp kamunun yararına sarfedecek hükümdarlık 

(devlet) kurumu da insanların ihtiyaçlarındandır. 

 Dolayısıyla  Dehlevî, bir hükümdarda bulunması gereken bir takım ahlaki, 

fiziki ve nesebi özelliklerden bahsederek hükümdarın halkını sevmesi ve neticede de 

halkın onu sevip sayması gerektiğini vurgular. Hükümdar saygınlığını korumalı, 

halkın birliğin bozacak davranışlardan kaçınmalı ve aynı zamanda yönetimde 

kendine faydalı olacak yardımcılar edinmelidir. Aslında bir hükümdarda bulunması 

                                                 
952 Dehlevî, Hüccetullah, I, 126-128 
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gereken vasıflar, aklın ulaştığı, bütün milletlerin ve farklı dinlerin üzerinde uzlaştığı 

şartlardır. 956 

 Ona göre ikinci ve üçüncü türden olan irtifaklar yani ihtiyaçlar ve bunların 

giderilmesi için gerekli olan kurum ve kuruluşlar insanların yaratılış yani fıtrat 

özelliklerindendir. Bu özellikleri nedeniyledir ki, insanlar diğer canlılardan üstün 

olmuşlardır. Dolayısıyla insanlığın bunları terk etmesi veya ihmal etmesi asla 

düşünülemez. İnsanlar, bu gibi konuların pek çoğunda ihtiyacı ve onu giderme 

yolunu bilen, bilgisini külli maslahat doğrultusunda kullanan hikmet sahibi kimselere 

muhtaçtır. Her ne kadar Peygamberlerin gönderilmesinin asıl amacı asas itibariyle 

ibadet yollarının öğretilmesi ise de, bunlara bozulmuş törelerin ortadan kaldırılması 

ve irtifaklara yani insani ihtiyaçların giderilmesi için gerekli olan kurum ve 

kuruluşlara teşvik edilmesi amacı da eklenmiştir. Dehlevî’ye göre ikinci ve üçüncü 

türden olan ihtiyaçların karşılanması konusunda ihmal göstermek, Allah’ın hoşnut 

olmayacağı bir iştir. Hiçbir peygamber bu doğrultuda bir emir vermemiştir. Mesela, 

Hz. Peygamber dünyadan el etek çekerek kendisini ibadete vermek isteyen kimselere 

karşı çıkmış ve: “Ben ruhbanlıkla gönderilmedim. Ben sadece kolaylık ve hoşgörü 

esasına dayanan, batıldan hakka yüz tutan (İslam) şeriatıyla gönderildim” demiştir. 
Görüldüğü gibi peygamberler, insanoğlunun duyduğu ihtiyaçları karşılamak üzere 

gerekli olan kurum ve kuruluşların, faaliyetlerin (irtifâkât) ıslahı ve düzene 

konulmasıyla görevlendirilmişlerdir.957 

 Dördüncü derecede olan ihtiyaçlar: Mevcut devletler arasında ortaya 

çıkabilecek sorunları ve savaşları, herkesin çekindiği gücü aracıyla tesis etmiş olduğu 

nüfus ve otoritesi sayesinde çözebilecek halifelik kurumu. 

 Bunu sağlayabilmesi içinde hükümdarın çok büyük bir mali güce ve kalabalık 

bir orduya ihtiyacı olacaktır. Halife aynı zamanda güçlü bir istihbarat birimine sahip 

olmalı, çok ferasetli davranıp devamlı teyakkuzda bulunmalıdır.958 Günümüzün 

şartlarına göre bunu uluslararası teşkilatlar olarak da anlayabiliriz.  

 Netice itibariyle denilebilir ki; mamur bölgelerde bulunan hiçbir şehir, 

irtifaklardan hali değildir. Mutedil tabiatlı ve üstün ahlak anlayışına sahip hiçbir 

ümmet Hz.Adem’den kıyamete kadar bu kurumları dışlamamış ve dışlamayacaktır. 

Bunlar her millet tarafından benimsenmiş ve çağlar boyu nesilden nesile uygulana 

gelmiş, karşı çıkanlara itibar edilmemiş ihtiyaçlardır. Gerçi bu ihtiyaçlar ve onların 

karşılanması için gerekli olan kurum ve kuruluşların şekillerinde ve ayrıntılarında 

farklılıklar olsa da bu bizi yanıltmamalı ve bu gerçeği kabulden alıkoymamalıdır. 

Mesela, nikahın aleni olması ve böylece herkesin gözü önünde yapılarak zinadan 

ayırt edilmesi esası üzerinde bütün insanlar müttefiktirler. İhtilaf,  bunun uygulama 

şekillerinde ortaya çıkmıştır. Kimi şahit tutulmasını, icab ve kabulün olmasını, 
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ziyafet verilmesini şart koşmuş, kimi de def çalmayı, şarkı söylemeyi, bu güne has 

özel elbiseler giymeyi gerekli görmüştür. Yine zina yapanların ve hırsızların 

cezalandırılması hakkında da görüş birliği eden insanlık burada da sadece verilecek 

cezanın şekli konusunda ihtilaf etmiştir. Kimi recm ve elkesme cezasını tercih 

ederken, kimileri de ağır şekilde dövmeyi, eziyetli hapsi, ağır maddi tazminatı ceza 

olarak tercih etmişlerdir. Birbirinden uzak ülkelerde, farklı hayat standartlarında 

yaşayan, ayrı ayrı dinlere inanan insanların, bütün bunlara rağmen sözünü ettiğimz 

irtifaklar üzerinde ittifak etmelerinin en önemli sebepleri; kaynağını insan türünün 

özelliklerinden alan fıtri bağ, devamlı karşı karşıya kaldıkları ihtiyaçlar ve 

insanoğlunun kişilerde nizaç olarak bulunmasını gerekli kıldığı ahlak anlayışıdır. 

Kısacası bozulmamış fıtratların üzerinde görüş birliği etmeye çağırdığı bu irtifaklara 

ancak akli muhakemesi zayıf ve fasık insanlar karşı çıkabilirler.959 

 Gerçi Allah özellikle insan türüne, zarurî ihtiyaçlarını nasıl 

karşılayabileceğini fıtrî bir ilhamla öğretmiştir. Diğer canlı türlerinden üstün olan 

insana verilen bu ilhama eklenen özelliklerden biri de onun ihtiyaçlarını tatmin 

etmenin yanında zerafet ve güzelliği de (sanat, estetik zevki) arayışıdır.960  

 Çağdaş İslam hukukçularından Ebû Zehra, klasik üçlü tasnifte zorunlu 

(temel) amaçlar arasında yer alan dini koruma hedefinin sadece İslam diniyle ilgili 

olmayıp, din hürriyeti kapsamında bütün inançlarla alakalı olduğunu belirtmektedir. 

Çünkü insanlar, en belirgin özelliklerinden biri olan dini duygu ve inançlarıyla diğer 

canlılardan ayrılmaktadır. Dolayısıyla insanın inandığı din, her türlü tecavüzden 

korunmalıdır. Zira din hürriyeti “ Dinde zorlama yoktur, iman ile küfür apaçık ortaya 

çıkmıştır” (2/Bakara,256) ayetiyle Kur’an’ın teminatı altına alınmıştır. Dinde 

emredilen ibadetler de neticede dini hayatı korumak ve insan ruhunu dini duygularla 

beslemek içindir.961 

 Yaşama hakkının korunması ise insanın öldürülmek ve yaralanmak gibi her 

türlü tecavüzdün muhafaza edilmesi demektir. Ebû Zehra’ya göre insanın şeref ve 

haysiyetine saygısızlık göstermek, ona sövmek ve iftira etmek gibi her türlü haysiyet 

kırıcı şeylerin de önlenmesi gerekir. Sebebsiz yere insan faaliyetlerinin sınırlaması 

gibi durumların da engellenmesi canın korunması amacına dahil edilmelidir. 

Dolayısıyla iş hürriyeti, düşünce hürriyeti, herhangi bir yerde oturma hürriyeti gibi 

hususlar, hür ve şerefli insan hayatının temellerini oluşturduğundan korunmalıdır.962 

 Ona göre, malın korunması amacı adına; hırsızlık, gasb, rüşvet ve faizcilik 

gibi şeylerle mücadelenin yanında, malın koruyucu ellerde artırılması da zorunludur. 

Çünkü fertlerin ellerindeki mallar, gerçekte bütün toplumundur. Dolayısıyle onu 

korumak ve toplumun fertleri arasında adil bir şekilde dağıtmak, üreticilerin 

çalışmalarnı kontrol altına almak, umumi gelirleri çoğaltmak, israfçılığa düşmemek 

                                                 
959 Dehlevî, Hüccetullah, I, 148-149 
960 Dehlevî, Hüccetullah, I, 119-120 
961 Ebû Zehra, Fıkhi Mezhepler, s.88 
962 Ebû Zehra, Fıkhi Mezhepler, s.89 
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ve İslamiyetin tanımış olduğu mülkiyet hakkına saygı göstermek gerekmektedir. 

Alım-satımı, icar işlerini, verimsiz toprakları verimli hale getirmeyi, yer altı ve 

yerüstündeki tabii kaynakları işletmeyi bir düzene koymak, malın korunması 

amacına dahildir.963 

 Ebu Zehra haciyyât alanını, zorunlu olarak korunması gereken amaçların 

muhafazası için tedbir olarak kabul etmektedir.  Bu nedenle o, her ne kadar insan 

hürriyetlerinin sınırlandırılmamasını hayatın korunması amacı altında ele alıp 

önemine işaret etmiş olsa da, son tahlilde, bunların zorunlu alana değil hâciyyât 

alanına dahil olduğunu ifade etmektedir. Çünkü, hürriyetsiz yaşamak mümkündür 

fakat kısıtlayıcı uygulamalar nedeniyle insanların güçlük ve sıkıntı çekecekleri de 

açıktır. 964 

 O, Kur’an’ın amaçlarıyla ilgili yapılan klasik üçlü tasnifte tahsiniyyât adı 

verilen alanı aynı zamanda kemâliyyât olarak da isimlendirerek, bu alanın ne temel 

amaçların korunmasıyla ne de bunların korunmasına yönelik tedbirlerle ilgili 

olduğunu aksine şerefi korumak ve hakareti önlemek amacını güden hususlardan 

meydana geldiğini belirtmektedir.965  

 Netice itibariyle hangi konuların zarûrî alana hangi hususların diğer alanlara 

dahil olup olmayacağı meselesi tamamiyle ictihadi bir konudur ve dolayısıyla da 

ihtilaflıdır. 

 

b) Temel (Zorunlu) Amaçların Hiyerarşisi 
 

Daha önce yapılan çalışmalarda zaruriyattan olan beş amacın kendi içinde bir 

hiyerarşiyi içerip içermediği konusunda herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. 
Bu durum bizi, bu beş amacın sıralanışında iradi bir tasarrufun söz konusu olmayıp 

tamamen tesadüfi bir tasnif olduğunu düşünmeye sevketmektedir. Oysaki bu beş 
amacın da kendi içinde bir değer hiyerarşisine sahip olması ve tasnifin de buna göre 

yapılması gerekirdi. 

 Âmidî (v/h.631), işte bu sözünü ettiğimiz zaruriyyatın beş amacı arasındaki 

hiyerarşiye ilk değinen kişidir.  O, zarûriyyâttan olan beş amaç arasındaki ilişkiler 

üzerinde durarak, bunlar arasındaki amaçsal hiyerarşiyi tartışma konusu yapmış ve 

aralarındaki sıralamayı kendince belirlemiştir. 966 Bu onun orjinal bir  çalışması 

olarak karşımızda durmaktadır.  

 Âmidî, hayatı koruma amacını, dini koruma amacının da üzerinde kabul edip, 

korunması gereken en üst değer olarak benimseyenlerin görüşüne katılmamaktadır. 

Onun muhalif olduğu bu gruptan insanlara göre, dini koruma gayesi Hukukullah’tan, 

                                                 
963 Ebû Zehra, Fıkhi Mezhepler, s.90 
964 Ebû Zehra, Fıkhi Mezhepler, s.91-92 
965 Ebû Zehra, Fıkhi Mezhepler, s.92 
966 Âmidî, İhkâm, IV, 377-380 
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onun dışındaki amaçlar ise insanî haklardandır. (Hukûku’l-İbâd) Dolayısıyla insanî 

olan haklar, Hukukullah’a tercih edilmelidir. Çünkü insanî haklar zorluk, sıkıntı ve 

hırs üzerine kuruludur. Ayrıca Allâh’ın, hakkının kaybolmasıyla zarara uğraması söz 

konusu değildir. Bu nedenle kaybolduğu zaman zarara uğranılmayan bir hakkı 

(Hukukullah) koruma yerine, kaybolduğunda zarara uğranılan bir hakkı (Hukûku’l-

İbâd) korumak daha yerinde ve tercih edilmesi gereken bir davranıştır. Bu görüşte 

olanlar fikirlerini ispat etmek için, yolculukta namazların iki rekat kılınmasını ve 

oruç tutmanın vacip olmadığını, hastanın namazı oturarak kılmasına ve orucu 

terketmesine izin verilmesini ve ayrıca boğulmakta olan birini kurtarmak gayesiyle 

namazın terkedilmesine cevaz verilmesini örnek göstermektedirler. Bütün bu 

örneklerden çıkarılan netice, hayatı koruma maslahatının, dini koruma maslahatına 

tercih edildiğidir. Bu fikirleri benimseyenler daha da ileri giderek, en basit bir malın 

dahi korunması zarûretine dayanarak Cuma namazının ve cemaatin terkedilmesinin 

caiz olduğunu belirtmek suretiyle malı koruma maslahatının, dini koruma 

maslahatından daha öncelikli bir amaç olduğunu iddia etmişlerdir.967 

 Âmidî ise verilen örnekler üzerinde yapılan değerlendirmelerin yanlışlığı 

üzerinde durarak şu açıklamaları yapmaktadır: Ona göre yolcu ve hastalarla ilgili 

Şer’in hafifletmeye yönelik hükümlerini, hayatı koruma amacının, dinin aslını 

koruma amacına öncelenmesi tarzında anlamak doğru değildir. Çünkü burada tam 

tersine, hayatı koruma amacı, dinin aslına değil furuuna öncelenmektedir. Halbuki 

bir şeyin furuu ile aslının bir olmadığı ise açık bir konudur.968 Görüldüğü gibi, 

Âmidî’nin dini koruma amacıyla kasdının, dini aslının yani inanç esaslarının 

korunması olduğu anlaşılmaktadır.  

 Ayrıca, orucun yolculuk ve hastalık sebebiyle terkedilmesi, ölmekte olan 

birinin kurtarılması için namazın terkedilmesi ve yine malı korumak için cemaatin ve 

Cuma namazının terkedilmesi olaylarında da Âmidî’ye göre mutlak anlamda bir terk 

söz konusu değildir. Çünkü her birinin sonradan kaza edilmesi mümkündür.969 

Görüldüğü gibi, Âmidî’nin bütün zârûrî değerlere öncelediği dini koruma amacından 

maksadı, inanç esasları ve bu esasların mutlak anlamda terkedilmemesidir. Yoksa 

gerek dinin aslının ve gerek furuunun bazı durumlarda geçici olarak terkedilmesi 

mümkündür. Ancak ne dinin aslının ve ne de furuunun mutlak anlamda ve sürekli 

olarak terki mümkün değildir. Bu anlamda, diğer değerlerden hiçbiri dini koruma 

amacına öncelenmemelidir. 

 Netice olarak Âmidî’nin, beş amacın kendi içerisindeki hiyerarşisiyle ilgili 

değerlendirmelerine geçebiliriz. Her ne kadar o, konunun asıl geçtiği yerde böyle bir 

hiyerarşiyi gözetmemiş olsa da970 burada bu hiyerarşiyi ayrıntılı bir şekilde ele 

almaktadır. Âmidî’nin tasnifinde dini koruma amacı, diğer zarûrî amaçların 

                                                 
967 Âmidî, İhkâm, IV,377-378 
968 Âmidî, İhkâm, IV,379 
969 Âmidî, İhkâm, IV,379 
970 Âmidî, İhkâm, III, 393-396 
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Amidî
(v/h.631)

Dinin Korunması

Hayatın Korunması

Nesebin Korunması

Aklın Korunması

Malın Korunması

Amidî
(v/h.631)

Dinin Korunması

Hayatın Korunması

Nesebin Korunması

Aklın Korunması

Malın Korunması

hepsinden öncelikli bir değere sahiptir. Hayatî amaçlar ise dini amaçlardan sonra 

diğer bütün amaçlara öncelenen ikinci üst değerdir. Nesebin korunmasına gelince, o 

bizatihi korunması gereken bir amaç değildir. Aksine, nesebin korunması da yine 

hayatın korunması amacına matuftur. Çünkü nesebi belirsiz ve sahipsiz bir çocuğun, 

bakım, terbiye ve koruma gibi sorumluluklarını üstlenen bir kimsenin olmaması onun 

hayatını, teklif çağına gelinceye kadar rahat bir şekilde devam ettirmesine engel olan 

bir unsurdur. Aklın korunması ise, akla göre aslî değer olan hayatın korunması 

amacına tabidir. Çünkü hayatı ortadan kaldıran şey aklı da mutlak olarak yok 

edecektir. Fakat sarhoş edici şeylerin içilerek aklın işlevsiz bırakılması ise mutlak 

olarak hayatın sona ermesini netice vermez. Diğer taraftan nesebi koruma amacı da 

aklı koruma amacından daha öncelikli bir değerdir. Aklı koruma amacı ise malı 

koruma gayesine öncelenmesi gereken bir değerdir. Çünkü akıl, teklifin dayanağı ve 

dini vecibelerde aranan bir unsurdur.971 Bu açıklamalardan çıkan neticeye göre, 

Âmidî açısından zarûrî beş amacın kendi içinde aksiyolojik sıralaması şu şekilde 

gerçekleşmektedir: 1. Dinin Korunması 2. Hayatın Korunması 3. Nesebin Korunması  

4. Aklın Korunması ve 5. Malın Korunması. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dolayısıyla, iki illetten birinin amacının dinin aslını korumak diğerinin 

amacının ise başka  zarûrî amaçlardan olması durumunda, amacı  dinin aslını 

korumak olan tercih edilmelidir. Çünkü amacı ve neticesi Allâh’ın komşuluğunu ve 

ebedi saadeti kazanmaktır. Diğer korunması gerekli olan değerlerse dinin korunması 

için mevcut olan amaçlardır. “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler 

diye yarattım.”(51/56) ayeti de bu gerçeğe işaret etmektedir.972 

                                                 
971 Âmidî, İhkâm, IV,380 
972 Âmidî, İhkâm, IV,377 
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Gazâlî (v/h.505)

(Şifâu’l-Ğalîl)

Dînî Amaçlar
(Kötülük ve hayasızlıkların men’i)

Dünyevî Amaçlar

Hayatın Korunması

Aklın Korunması

Neslin Korunması

Malın Korunması

Gazâlî (v/h.505)

(Şifâu’l-Ğalîl)

Dînî Amaçlar
(Kötülük ve hayasızlıkların men’i)

Dünyevî Amaçlar

Hayatın Korunması

Aklın Korunması

Neslin Korunması

Malın Korunması

Gazâlî (v/h.505)
(Mustasfâ)

Dinin Korunması

Hayatın Korunması

Aklın Korunması

Neslin Korunması

Malın Korunması

Gazâlî (v/h.505)
(Mustasfâ)

Dinin Korunması

Hayatın Korunması

Aklın Korunması

Neslin Korunması

Malın Korunması

 Âmidî, zarûriyyâttan olan amaçların sayısının beşle sınırlandırılmasının 

sebebini, adeten bunların dışında zarûrî amaçların olmadığına dair ilme ve olaylara 

dayalı bakış açısına bağlamaktadır.973 Dolayısıyla ona göre, bu zarûrî amaçlar 
mutlak anlamda beş sayısıyla sınırlı olmaktadır. Âmidî, bu beş amacın 

mertebelerinin, üzerine cezanın gerekli olduğu durumlar söz konusu olduğunda 

farklılık arzettiğini belirtmekte fakat bu konuda daha açıklayıcı bilgiler 

vermemektedir.974   

 Makasıd-ı Şeri’a’nın öncü isimlerinden Gazâlî, zarûri beş temel amacın 

hiyerarşisi ile ilgili bir açıklama getirmemiş olsa da, onun ilk fıkıh usulü eserlerinden 

olan Şifâu’l-Ğalîl ile son telif ettiği usul kitabı Mustasfâ’da bu temel hedefleri – dini 

uhrevi ayrımını bir tarafa bırakırsak- aynı sırayla tasnif etmiştir. Aslında iki eserinde 

de aynı hiyerarşiye yer vermiş olması Gazâlî’nin bu sıralamayı rastgele değil iradi 

olarak yaptığını göstermektedir. Söz konusu iki eserinde yer alan temel amaçların 

hiyerarşisi aşağıda şematize etmeye çalıştığımız gibidir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
973 Âmidî, İhkâm, III,394 
974 Âmidî, İhkâm, IV,380 
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İbnü’l-Hâcib
(v/h.646)

Uhrevî Amaçlar Dünyevî Amaçlar

Dinin Korunması

Hayatın Korunması

Aklın Korunması

Neslin Korunması

Malın Korunması

İtaatin Vucubiyeti

İsyanın Haramlığı

İbnü’l-Hâcib
(v/h.646)

Uhrevî Amaçlar Dünyevî Amaçlar

Dinin Korunması

Hayatın Korunması

Aklın Korunması

Neslin Korunması

Malın Korunması

İtaatin Vucubiyeti

İsyanın Haramlığı

Her iki tasnif karşılaştırıldığında Gazâli’nin ilk yazdığı usule dair eserinde sisteminde 

ahlakî amaçlara / ilkelere da yer verdiği görülmekte ve bu temel amacı “Namaz 

insanları kötülüklerden ve hayasızlıktan men eder” (29/Ankebût,45) ayetiyle 

temellendirmektedir.  Dolayısıyla Gazâlî, dinin en önemli unsurlarından biri olan 

ibadetlerle gözetilen amacın aslında, her türlü kötülük ve hayasızlığın engellenmesi 

yani ahlaki değerlerin yaşatılması olduğunu benimsemektedir. Ancak sonradan o, 

nedendir bilinmez, Mustasfâ adlı eserinde bu tercihinden vaz geçmiştir. 
 İbnü’l-Hâcib ise zarûrî temel amaçlarla ilgili sisteminde uhrevî-dünyevî 

ayrımına yeniden yer vermiş ancak o Gazâlî’en farklı olarak uhrevî amaçları ahlakî 

değerler olarak dillendirmeyip, bu bölümde şer’i emirlere itaat veya isyan 

durumlarına yer vermiştir. Dünyevî amaçlar hiyerarşisi ise Gazâlî’nin sıralamasıyla 

tamamiyle aynıdır. Onun tasnifi şöyledir: 
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İzzuddîn b. Abdisselam
(v/h.660)

Dinin Korunması

Hayatın Korunması

Neslin Korunması

Malın Korunması

Aklın Korunması

İzzuddîn b. Abdisselam
(v/h.660)

Dinin Korunması

Hayatın Korunması

Neslin Korunması

Malın Korunması

Aklın Korunması

Karâfî
(v/h.684)

Hayatların Korunması

Dinlerin Korunması

Neseplerin Korunması

Akılların Korunması

Malların Korunması

Irzların Korunması

Karâfî
(v/h.684)

Hayatların Korunması

Dinlerin Korunması

Neseplerin Korunması

Akılların Korunması

Malların Korunması

Irzların Korunması

Maslahatlarla ilgili müstakil eserlerin yazarı olan İzzuddîn b. Abdisselâm’ın 

temel amaçların sınıflandırmasıyla ilgili görüşünü aşağıdaki şemayla özetleyebiliriz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karâfî ise beş küllî amacı şu sıralamayla vermektedir: 
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İbn Teymiyye
(v/h.728)

Bedenî ve 
Mali Amaçlar
(5 temel amaç)

Zahiri ve 
Batıni İbadetler

Kalbi Haller ve 
Ameller

(Allah sevgisi 
ve korkusu, 

tevekkül, dua)

İnsan Hak ve 
Sorumlulukları Ahlak

İbn Teymiyye
(v/h.728)

Bedenî ve 
Mali Amaçlar
(5 temel amaç)

Zahiri ve 
Batıni İbadetler

Kalbi Haller ve 
Ameller

(Allah sevgisi 
ve korkusu, 

tevekkül, dua)

İnsan Hak ve 
Sorumlulukları Ahlak

Fahruddîn Râzî
(v/h.766)

Dünyevî Amaçlar
Uhrevî Amaçlar

Nefis Terbiyesi ve
Ahlakın Güzelleştirilmesi

Hayatın Korunması

Malın Korunması

Nesebin Korunması

Dinin Korunması

Aklın Korunması

Fahruddîn Râzî
(v/h.766)

Dünyevî Amaçlar
Uhrevî Amaçlar

Nefis Terbiyesi ve
Ahlakın Güzelleştirilmesi

Hayatın Korunması

Malın Korunması

Nesebin Korunması

Dinin Korunması

Aklın Korunması

Kendisinden önce külli temel amaçlarla ilgili yapılmış olan beşli tasnife ilk 

defa itiraz eden  İbn Teymiyye daha çok bedeni ve malî amaçlar grubundan gördüğü 

bu beş temel hedefin yanında, işaret ettiği manevi, ahlakî ve şahsî haklarla ilgili bir 

takım değerlerin de öncelenmesi gerektiğini ileri sürmüştür. O’nun vurguladığı temel 

amaçsal değerleri bir şemayla şu şekilde gösterebiliriz: 

 

 

 

 

 

 

Fahruddîn Râzî, İslam hukuku’nun zorunlu temel amaçlarıyla ilgili olarak 

Gazâlî’nin Şifâ adlı kitabında yaptığı ancak sonradan terk ettiği tasnifi benimsemiş ve 

böylece o zamandan sonra bu alanda belki de sadece İbn Teymiyye’nin vurguladığı 

ahlakî değerlere yeniden yer vermiştir. Gerçi “tahsiniyyât” alanında bu değerlere yer 

verilmektedir, ancak ahlakî hedeflerin temel zorunlu amaçlar kategorisinde yer alması 

pek tercih edilen bir tavır olmamıştır. Râzî’nin, Gazâlî’nin beşli tasnifinden farklı 

olan sıralaması şöyledir: 
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Şatıbî
(v/h.790)

Dinin Korunması

Hayatın Korunması
(Irzın Korunması)

Neslin Korunması

Malın Korunması

Aklın Korunması

Şatıbî
(v/h.790)

Dinin Korunması

Hayatın Korunması
(Irzın Korunması)

Neslin Korunması

Malın Korunması

Aklın Korunması

Dehlevî
(v/h.1766)

Maneviyat
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Haşr

İrtifaklar
(Sosyal 

İhtiyaçlar ve
Giderilme
Yolları)

Mutluluk
(Dünya ve

Ahiret)

Tevhid
(İtikad ve 
İbadetler)

Kolaylık

Dehlevî
(v/h.1766)

Maneviyat
Adalet ve 

Haşr

İrtifaklar
(Sosyal 

İhtiyaçlar ve
Giderilme
Yolları)

Mutluluk
(Dünya ve

Ahiret)

Tevhid
(İtikad ve 
İbadetler)

Kolaylık

Makasıd-ı Şeri’a çalışmalarının en önde gelen isimlerinden belki de son 

halkası olan Şatıbî’nin temel beş amaçla ilgili yaptığı tasnif İzzuddin b. 

Abdisselam’ın tercih ettiği hiyerarşiyle aynıdır. Ancak o, ırzın korunması amacını da 

hayatın korunması hedefinin içinde mütalaa etmektedir. Şatıbî’nin sıralaması ise 

şöyledir: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son olarak, Şatıbî’den çok sonraları yaşamış olan Dehlevî ise kendisinden 

önceki İslam alimlerinden çok farklı bir Şer’î amaçlar sistemi oluşturmuştur. Onun 

sisteminin omurgasını ‘irtifaklar’ adını verdiği ‘sosyal ihtiyaçlar ve bunların 

karşılanma yolları’ oluşturmaktadır. Onun şer’i amaçlar olarak ortaya koyduğu 

değerlerden bizim çıkarımda bulunduğumuz ve özetlemeye çalıştığımız temel 

amaçlar şunlardır:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görüldüğü gibi, Gazâlî, Âmidî, İbnü’l-Hâcib, İzzuddîn ve Şatıbî şer’in 

zorunlu temel amaçlarının birinci sırasına ‘dini koruma’yı alırlarken, Râzî ve Karâfî 

ise ‘hayatı koruma’amacını ilk sıraya koymayı tercih etmişlerdir. Anlaşılacağı üzere, 
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gerek İslam hukukunun temel amaçlarının belirlenmesi ve gerekse de bunların kendi 

aralarındaki hiyerarşisi büyük oranda ictihada dayalı subjektif  konulardır. Tespitler, 

kişisel farklılıklar, zaman ve şartlar, bakış açıları ve ictihad kudreti gibi bir çok 

faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. 

Mesela çağdaş düşünürlerden Hasan Hanefî’nin bakış açısına göre, hayat en 

birincil amaçtır. Çünkü hayat olmadan ne dinin, ne aklın, ne ırzın ve ne de malın 

önemi vardır. Daha sonra hayat kendini dinde yani mutlak hakikatte gösterir. 

Ardından bu hakikatı anlamanın aracı olan akıl ve peşinden de hayatın iki önemli 

temeli olan; manevi insan gücü de denilen nesil ve maddi güç kabul edilen mal 

gelir.975 Buna göre onun tasnifi de şöyledir: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
C. Amaçsal Yaklaşımların Sistemleştirilmesi 

 
Daha önce de dediğimiz gibi, önceki birikimlerden de faydalanarak Şer'î 

amaçların tasnifini sistemleştiren Şâtıbî (v/h.790), Cüveynî ve Gazâlî’den sonra bu 

sahada yerini almıştır. Ondan sonra yapılan çalışmalar tamamen kendisinin ve önceki 

usülcülerin fikirlerinin tekrarı ve şerhlerinden meydana gelmektedir. 

 XIV.yy Gırnata toplumunun siyasi, dini, ekonomik ve hukuki alanlarda 

yaşamış olduğu dönüşüm ve bunun getirdiği problemlerin içinde kendini bulan Şatıbi 

diğer alimlerle birlikte bu problemleri tartışmıştır. Oldukça erken bir dönemde 

Gırnata’daki hukuk sisteminin yetersizliğinin farkına varmış ve uzun süren bir 

araştırmadan sonra makasıdü’ş-şeria (şer’î amaçlar) doktrinini ortaya koymuş, bunun 

ışığında geleneksel hukuk teorisini sınamıştır. Böylece dört ciltlik El-Muvâfakât adlı 

kitabını yazmıştır.976  

                                                 
975 Hanefî, İslami İlimler, s.187-188 
976 M.Halid Mesud, İslam Hukuk Teorisi, (Ter.M.Kılıç), İz Yay.,İst.,1997, s.279 
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 Şer'î amaçlar problemini fıkıh usulü ilmine bağımsız bir konu olarak dahil 

eden ve bunun için eserinin bir cildini ayıran Şatıbî “Makâsıd”ı, konunun 

başlangıcında, Şâri’in amaçları ve insanların amaçları olarak iki ana bölümde ele 

alıp, Şer'î hükümlerin insanların hem bu dünyadaki hem de ahiretteki maslahatlarını 

temin amacıyla konulmuş olduğunu ve bu sonuca İstikrâ (Endüksiyon) yoluyla 

ulaştığını belirtmektedir. Bu sonucun doğruluğu Kitap ve Sünnet’e dayanan hükümler 

tek tek incelendiğinde ortaya çıkacaktır. Çünkü bu hükümler belli bir illeti yani 

belirlenmiş bir amacı içermektedirler.977 Netice olarak, ona göre kesin bilgi ifade 

eden Endüksiyon metodu sayesinde, şeriatin bütün tafsîlî hükümlerinin belli bir amacı 

içerdiği açıkça görülmektedir. Zaten Kıyas ve ictihadın Şer'î bir delil olarak 

benimsenmiş olması da bu genel ilkeye dayandırılmıştır.978   

Şâtıbî, Şâri’in amaçlarını da kendi arasında dört çeşide ayırmaktadır. Fakat, 

bunlar içinde aslolan “Şâri’in başlangıçta hükümleri koymadaki amacıdır” dır. 

Diğerleri bu birinci amacın detayları mahiyetindedir. Diğer üç amaç ise, hükümleri 

kavratma amacı, mükellefiyet yükleme amacı ve mükellefi kendi hakimiyeti altında 

tutma amacından oluşmaktadır.979  Bu başlıkları şu şekilde açıklayabiliriz: Şari’in 

başlangıçtaki vaz’ı; şeraitin kendisi için vazedildiği ilk sebep anlamına gelir ki o da, 

kulların maslahatlarının er veya geç korunması demektir. Hükümleri kavratma amacı 

ise, onun akla hitap ettiğini göstermektedir. Böylelikle şeriat, içten gelen bir iknaya 

ve bizatihi mükellefin tabiatının bir ifadesine dönüşecektir. Şer’in mükellefiyet 

yükleme amacı da, şeraitin insana ancak gücünün yeteceği şeyi yükleyeceği anlamına 

gelir. Şeriat, insan gücüne uygun olarak vazedilmiştir. O her zaman için 

gerçekleştirilme imkanına sahiptir. Son olarak mükellefi kendi hakimiyeti altında 

tutma amacı ise, mükellefin sorumsuzluk ve heva dairesinden sorumluluk ve sebat 

dairesine taşınması anlamına gelir.980  

Daha sonra Şâtıbî, her çeşidi ayrıntılı bir şekilde ele alıp incelemektedir. 

Dolayısıyla o, Şer'î amaçlar konusunda kendisinden önce hiç kimsenin yapmadığı 

geniş çaplı bir incelemeyi gerçekleştirmiştir.   
 Şâtıbî dinî ve dünyevi ayrımına gitmemiş, bilakis bu iki alana sistematiğinde 

bir bütün olarak yer vermiştir. O böyle bir ayırımı benimseyen İz’i eleştirmiştir. 
Çünkü ona göre uhrevi maslahatlar dünyevi maslahatlardan bağımsız değildir. 

Gerçekte, uhrevi olanların tahakkuku için dünyevi olanların ikamesi de 

kaçınılmazdır.981 

                                                 
977 Ancak, ta’lilli olan hükümler sadece adât ve muâmelât ile ilgili olup, ibadetlerle ilgili meselelerin 

ta’lili mümkün değildir. (Şâtıbî, Muvâfakât, II,300-306; I,80) Fakat bununla birlikte Şâtıbî, genel 
olarak ibadetlerle ilgili hükümlerin de, insanların dünya ve ahiret maslahatlarını temine yönelik 
olduğunu benimsemekte ancak bu maslahatların ayrıntılı olarak bilinemiyeceğini ileri sürmektedir. 
(Şâtıbî, Muvâfakât, I,201)  

978 Şâtıbî, Muvâfakât, II,5-7 
979 Şâtıbî, Muvâfakât, II,5 
980 Hanefî, İslami İlimler, s.187-190 
981 Şatıbi, Muvâfakât, II,48 
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 O, Şer'î amaçlar konusunu ilk irdeleyen kişinin kendisinin olmadığını aksine  

Şer'î amaçları ayet ve hadislerin belirlediğini, bu amaçları bilen ve bu amaçların 

esaslarını ve kurallarını belirlemede öncülük eden ve kendilerinden sonraki insanlara 

bu konuda yol gösteren kişilerin Rasulullahın ashabı olduğunu, alimlerin ileri 

gelenlerinin bu amaçların çerçevesini çizdiğini ve usulcülerin de bunların temellerini 

sağlamlaştırdığını ifade etmektedir.982 Böylece Şâtıbî, Şer'î amaçlar konusundaki 

çalışmalarını bu tarihi birikimden faydalanarak ve bu birikim üzerine inşa ederek 

gerçekleştirdiğini  açıkca belirtmektedir.  

 

a) Aslî ve Tamamlayıcı Amaçlar Arasındaki İlişki 
 
 Şâtıbî’nin, asli amaçların birbirleriyle ve tamamlayıcı unsurlarıyla olan 

ilişkilerine geniş bir şekilde yer vermesi de, onu kendisinden önceki usulcülerden 

ayıran bir özelliktir. Şâtıbî’ye göre, hâciyyât zarûriyyât için tamamlayıcı bir unsur 

olduğu gibi, tahsîniyyât da hâciyyât için tamamlayıcı konumdadır. Çünkü zarûriyyât 

bütün maslahatların asılını teşkil etmektedir.983 Dolayısıyla, zarûrî amaçlar ihlale 

uğradıklarında bu, hâcî ve tahsînî amaçların da ihlalini netice verecektir. Ancak 

bunun tersi ise, yani hâcî ve tahsînî amaçlar ihlal edildiğinde, zarûrî amaçların da 

ihlale uğraması söz konusu değildir. Fakat, eğer tahsînî ve hâcî amaçlar mutlak 

anlamda -tamamen- ihlale uğrarsa, bu durumdan zarûrî amaçların da bazı 

yönlerden etkilenmesi mümkündür. Bu nedenle, zarûrî amaçlar için, hâcî ve tahsînî 

amaçların da korunması uygun olacaktır. 984 Çünkü bu amaçların hepsi birbirleriyle 

irtibat halinde olup, birbirlerini tamamlamaktadırlar. Bu durumda daha aşağı 

mertebede olan bir hususun iptali, bir üst derecede bulunan bir hususun iptaline 

cesaret verecek ve onun ihlale uğratılması için atılmış bir adım olabilecektir. Buna 

göre bir aşağı mertebede olan, bir üst mertebede olanın etrafında sanki koruyucu bir 

sur görevi yapmış olmaktadır.985 Diğer taraftan tamamlayıcı unsurları da betimleyen 

Şâtıbî, tamamlayıcı unsurların bu özelliklerini koruyabilmeleri için hiçbir zaman aslı 

ortadan kaldırıcı bir özellik taşımamaları gerektiğini delilleriyle ispatlamaya 

çalışmaktadır.986  

 

 

 

 

 

 

                                                 
982 Şâtıbî, Muvâfakât, I,21,25 
983 Şâtıbî, Muvâfakât, II,13 
984 Şâtıbî, Muvâfakât, II,16-25 
985 Şâtıbî, Muvâfakât, II,21-22 
986 Şâtıbî, Muvâfakât, II,13-16 
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b)  Küllî Amaçlar (Makâsıd) ve Diğer Fıkıh Usûlü 
Konuları 

 

 Şâtıbî, Şer'î amaçlar konusuna sadece “Makâsıd” bölümünde değinmekle 

kalmamış, kitabının farklı yerlerinde bu konuya atıflarda bulunmuştur. Makasıd 

konusunun, onun bütün fikirlerinde etkili olduğunu, hatta kitabının ilk bölümlerinden 

itibaren bu konuya eğildiğini ve usûlle ilgili fikirlerini açıklarken ve bunları 

desteklerken makasıdla ilgili hükümlere dayandığını söyleyebiliriz. Örneğin o, Fıkıh 

Usûlü’nün kesinlik ifade ettiğini ve zannî olamıyacağını belirtirken bunu kendisinin, 

Fıkıh Usûlü’nün şer’i küllîlere dayandığı ve bu küllîlerin ise ancak kesinlik ifade 

ettiği yönündeki görüşüne bağlamaktadır. Ona göre bu küllîler ise, zârûriyyât, 

hâciyyât ve tahsîniyyâttan ibarettir.987 

 Diğer taraftan Şâtıbî, şer’i delillerle ilgili genel bir kural koyarak, Medenî 

hükümlerin cüz’î ve küllî asılları tamamlayıcı mahiyette olduklarını belirtmektedir. 

Bu küllî asıllar ise, şeriatin kendisini korumak amacıyla geldiği Beş Asıl, yani din, 

can, akıl, nesil ve maldır. İşte bu küllî asıllarla ilgili hükümlerin gönderilişi daha 

Mekke dönemindeyken tamamlanmıştır.988 Hatta, bu beş aslı korumak için zarûrî 

olan iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma esası dahi Mekkî bir hükümdür.989 

 Nesih konusuna geldiğimizde de Şâtıbî’nin yine Şer'î amaçlar konusundan 

kopmadığını ve bu konuyu da onunla bağlantılı bir şekilde ele aldığını görmekteyiz. 

Şâtıbî’ye göre, Mekke de indirilmiş olan küllî hükümlerde kesinlikle nesh meydana 

gelmemiştir. Çünkü Şeriatin, zarûriyyât, hâciyyât ve tahsîniyyâtı koruma esası 

üzerine kurulu olduğuna, yapılan İstikrâ açıkca işaret etmektedir. Dolayısıyla bu küllî 

esaslarla ilgili hiçbir nesh olayı gerçekleşmemiştir. Ona göre, “Nâsih ve Mensûh” 

kitaplarını İstikrâ metoduyla inceleyen herkes bu gerçeği rahatlıkla görebilecektir.  

Netice olarak, nesh olayı sadece cüz’îlerde gerçekleşmiş olmaktadır.990 

 Böylece o, Kur’ân’ın doğru anlaşılabilmesi için Medenî teşriin Mekki teşri 
üzerine oturtulması gerektiğini, bu iki döneme ait teşriin bir bütünlük oluşturduğunu 

ileri sürmektedir.  

 Ayrıca, Kur'ân'ın mücmel olarak işaret etmiş olduğu konulara açıklamalarla 

daha geniş bir şekilde yer veren sünnet de, Kur'ân gibi dünya ve ahiret maslahatlarını 

temin ve zararlarını uzaklaştırmak için bu maslahatları ve zararları tanıtmaktadır. Bu 

maslahatlar ise daha önce geçtiği üzere, sadece üç bölümden ve onların tamamlayıcı 

unsurlarından meydana gelmektedir. Sünneti incelediğimiz zaman, onun da bu üç 

maslahatı gerçekleştirmenin dışında bir amacı olmadığı görülecektir. Yani Kur'ân bu 

maslahatlarla ilgili asıllara yer verirken, sünnet de bunların ayrıntılarına ve 

                                                 
987 Şâtıbî, Muvâfakât, I,30 
988 Şâtıbî, Muvâfakât, III,46-50 
989 Şâtıbî, Muvâfakât, III,50 
990 Şâtıbî, Muvâfakât, III,104-105 
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açıklamalarına yer vermektedir. Kısacası, Beş Zarûrî Aslın kökleri nasıl Kur'ân'a 

dayanıyorsa, bunların açıklamaları da sünnette bulunmaktadır. Şâtıbî bu tezini 

ispatlamak için, maslahatların herbir bölümüyle ilgili Kur’an ve sünnet arasındaki 

paralelliğe işaret eden örnekler vermektedir.991  

 Aynı şekilde Şâtıbî’nin, “Emir ve Nehiy” konularında da görüşlerini, 

“Makâsıd” konusunu esas alarak ifade ettiğini görmekteyiz. Ona göre, Şer'î emir ve 

yasaklar ne aynı derecede ne de aynı önemdedirler. Yani, zarûrî konularla ilgili 

emirler, ne hâcî ve ne de tahsînî konularla ilgili emirler gibidir. Hatta zarûriyyâtın 

tamamlayıcılarıyla ilgili emirler bile zarûriyyatın kendisiyle ilgili emirlerle bir 

olmayıp aralarında bilinen farklılıklar vardır. Ayrıca zarûriyyâttan olan asıllar 

arasında dahi derece farkı bulunmaktadır.992 Netice olarak, Şer'î emir ve yasakları 

anlama konusunda, mükelleflerin kendi nefislerinde, müctehitlerin de ictihatlarında 

bu sıralamayı ve farklılıkları göz önünde bulundurmaları gerekir. Böylece her bir 

norm kendi konumuna yerleşmiş, öncelenmesi gerekenler öncelenmiş, sonraya 

bırakılması gerekenler de tehir edilmiş olacaktır. Şâri’in gözetmiş olduğu bu 

hiyerarşi ihmal edildiği takdirde ise, çok büyük bir hataya ve sıkıntıya düşmemiz söz 

konusudur. 

 Maslahatlar arasındaki bu derece farklılıkları dikkate alınmak suretiyle, dinin 

rükünleri ve asıllarıyla ayrıntıları birbirinden ayırt edilebildiği gibi, büyük günahlarla 

küçük günahların neler olduğu anlaşılabilir. Şeriatin maslahatını daha çok gördüğü 

emirler dinin rükünlerinden, daha az gördüğü konular ise dinin furuundan ve 

tamamlayıcılarındandır. Aynı şekilde, Şeriatin zararlarını daha fazla kabul ettiği 

şeyler büyük günahlardan sayılırken, daha az kabul ettiği meseleler de küçük 

günahlardan sayılmaktadır. Görüldüğü gibi,  bütün bu sıralamalar maslahat ve zarar 

derecelerine göre yapılmaktadır.993  

 İbâha konusunu da yine Şer'î amaçlar konusuyla bağlantılı olarak ele alan 

Şâtıbî, mübâhı; Şâri’in amaçları açısından işlenmesi veya terkedilmesi aynı derecede 

olan şeyler olarak tanımlamaktadır.994 Ona göre, zarûri, hâcî ve tamamlayıcı asıllara 

hizmet eden mübahların işlenmesi, istenilen ve beğenilen bir davranış olmaktadır. 

Ancak, bu üç asla zararı olan herbir mübah ise, terkedilmesi istenen mekruh 

davranışlardan biridir.995  

 Aynı metodu mubah fiillere haramların arız olması -örneğin, bir yoldan 

geçerken haram şeylerin görünmesinin söz konusu olması gibi- halinde de kullanan 

Şâtıbî, bu gibi durumlarda şu esaslara uyulması gerektiğini savunmaktadır: Eğer 

mübah fiil zarûriyyâttan ise, mükellefin onu elde etmek için gayret göstermesi 

caizdir. Bu durumda, arız olan mefsedetlerin, zarûrî bir maslahattan dolayı dikkate 

                                                 
991 Şâtıbî, Muvâfakât, IV,27-32 
992 Şâtıbî, Muvâfakât, III,209 
993 Şâtıbî, Muvâfakât, I,213 
994 Şâtıbî, Muvâfakât, I,115 
995 Şâtıbî, Muvâfakât, I,128-129 
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alınmaması gerekir. Şayet bu mübah fiil zarûriyyâttan değil de, terkettiği takdirde 

mükellefe yaşantısında sıkıntı verecek türdense, bu durumda da o fiilin mübahlığına 

hükmedilir. Çünkü şeriatte, yasaklanmış olan şeyler meşakkat ve sıkıntıyı kaldırmak 

için mübah kılınmıştır. Ancak, kendisine haram fiillerin arız olduğu mübahlar eğer, 

zarûriyyat derecesine ulaşmayan ve terkedildiği takdirde herhangi bir sıkıntı 

yaratmayan fiillerdense, bu durumda, bu çeşit mübahlarla ilgili hükümler ictihada 

dayalı olacaktır.996  

 Usûlle ilgili bir çok konuyu Şer'î amaçlar prensibiyle ilişkilendiren ve bu 

amaç ve maslahatlara hizmet eden şeyleri makbul görüp, onlara zarar veren şeyleri 

de reddeden ve yeren Şâtıbî, bir diğer Usûl konusu olan “Sebeb ve Müsebbebât”ı da 

aynı ölçüler içerisinde değerlendirmiştir.997 

 Görüldüğü gibi Şatıbî, Kur’ânı doğru anlamada bize bir usul kazandıran, her 

şeyi kendi bütünlüğü içinde değerlendirme gereğini öğreten külli amaçlara büyük 

önem vermekte ve bu külliler ışığında cüzileri değerlendirmeye tabi tutmaktadır. 

Dolayısıyla o küllilerle cüzîler arasında güzel bir denge kurmaktadır. Şayet küllî 

amaçları dikkate almadan cüzîlerle hareket etmeye kalkılsaydı o taktirde naslara 

parçacı bir bakış açısıyla yaklaşılmış ve bu nedenle de onları doğru bir şeklide 

anlamada hatalara düşülmüş olunurdu. Bu nedenle ana çizgiden kayma olmaması 

için, nasların bütünlüğünden kopmadan ve genel amaçları da gözeterek ayet ve 

hadisler yorulanmalıdır. 

 Küllilik ve cüzilik dengesi kurulduğu taktirde, hangi hükümlerin genel geçer 

ve evrensel, hangi hükümlerin de şahsa özel ve konjonktürel olduğu daha iyi 

anlaşılacaktır.  

 

c)  Maslahatları Tespitte Aklın Rolü 
 

Şâtıbî, -bazı usulcülerin yaptığı gibi- tasnifinde maslahatları dünyevî ve 

uhrevî ayrınıma tabi tutmadan bir bütün olarak ele almış ve son tahlilde dünyevi 

maslahatların da uhrevî kurtuluş ve mutluluğu temine yönelik olduğunu belirtmiştir. 
Dolayısıyla, elde edilmek istenen faydalar veya uzaklaştırılmak istenen zararlar 

sadece nefislerin arzu ve istekleri doğrultusunda gerçekleştirilmek istenmemektedir. 

Aksine, şeriat insanları kendi arzu ve heveslerinin esiri olmaktan kurtarmak ve 

sadece Allâh’ın kulu olmalarını temin etmek için gelmiştir. 998  

 Yeryüzünde saf yarar veya saf zararın bulunmadığını, bir şeyin faydalı veya 

zararlı olup olmadığının ancak baskın gelen yönünün bilinmesiyle ortaya çıkacağını 

belirten Şâtıbî, Allâh’ın emrettiği yararların içerisinde, O’nun kastetmediği bir takım 

                                                 
996 Şâtıbî, Muvâfakât, I,181-182,185 
997 Şâtıbî, Muvâfakât, I,193-234 
998 Şâtıbî, Muvâfakât, II,37-38 
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zararların ve yasakladığı zararların içerisinde de aynı şekilde bir miktar faydanın 

bulunduğuna dikkat çekmektedir.999 

 Şâtıbî, fayda ve zararın akıl yoluyla bilinemiyeceğini savunmaktadır. Çünkü, 

Usulcü ve Kelamcılara göre akıl, bir şeyin veya fiilin güzel mi yoksa çirkin mi 

olduğuna karar verecek kapasiteye sahip değildir.1000 Bu görüşleriyle Eşârî 

kelamcılarının anlayışını benimseyen Şâtıbî, hiçbir  şeyin zatında iyi veya kötü 

olmadığını aksine bu özelliklerinin birbirine eşit derecelerde olduğunu dolayısıyla 

aklın bunların  iyilik veya kötülüklerini bilemiyeceğini ileri sürmektedir. Bu nedenle, 

bir şeyin faydalı mı  yoksa zararlı mı olduğunu biz ancak Şâri’in koymuş olduğu 

hükümle bilebiliriz.1001 

 Bu bağlamda Şâtıbî, dünyevî maslahatların akıl ve tecrübeler yoluyla 

bilinebileceğini ileri süren İz’in görüşlerini kısmen benimsememekte aksine, aklın 

dünyevî bütün maslahat ve mefsedetleri tüm ayrıntılarıyla yalnız başına 

bilemeyeceğini savunmaktdır. Ona göre ancak, şeriat genel esaslarını belirledikten 

sonra, akıl ve tecrübe yoluyla maslahat ve mefsedetlerin kavranması mümkün 

olabilir.1002  

 Belki de aklın en önemli görevi, nasların gerçekleştirmeyi hedeflediği, açıkca 

belirtilmemiş olan maslahatları tespitte ortaya çıkmaktadır. Nasları ta’lîl yollarından 

biri de “münasebet” metodudur. Bu metod büyük oranda aklî bir metod olup, nasları 

anlama çerçevesinde süregelen bir çok ta’lillerin dayanağını teşkil etmektedir. Bu 

metodu ise kısaca, nasların maslahatlar yönünden tefsiri olarak tanımlamamız 

mümkündür.  

Şâtıbî’nin de bazı nasların mücerret lafızları yerine onların maslahatlarla 

ilişkili anlamlarına itibar ettiğini görmekteyiz. Ona göre, emir ve nehiylerin, lafızları 

açısından neticelerine delaleti eşit orandadır. Yani bir emrin vucub mu yoksa nedb 

mi veya bir yasağın haramlık mı yoksa kerahiyet mi ifade ettiği -her nekadar bir 

kısmı bilinse de-   çoğunlukla naslar yoluyla bilinemez. Bu ayırımı yapabilmemiz ve 

neticeye ulaşabilmemiz için manalara itibar etmekten, maslahatları ve onların hangi 

derecede bulunduklarını dikkate almaktan ve İstikra’dan başka bir yol 

bulunmamaktadır.1003  

 Gerçekte bütün maslahatlar nisbî ve izâfîdirler. Yani fayda ve zararlar, 

durumdan duruma, şahıstan şahısa ve zamandan zamana değişebilmektedir. Bir çok 

faydalar vardır ki, bazı insanlara  belli  durum ve zamanlarda zarar verir.1004 Yani 

maslahatlar değişken ve çelişik haldedirler. Bütün bu unsurlar, maslahatların 

tespitinde aklın rolünü ve önemini gözler önüne sermektedir. 

                                                 
999 Şâtıbî, Muvâfakât, II,26-27 
1000 Şâtıbî, Muvâfakât, I,87  
1001 Şâtıbî, Muvâfakât, II,315  
1002 Şâtıbî, Muvâfakât, II,48 
1003 Şâtıbî, Muvâfakât, III,151-153  
1004 Şâtıbî, Muvâfakât, II,39-40 
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d)  Şer'î Amaçları (Makâsıd) Tespit Yolları 
 
 Şâtıbî’nin orjinal diğer bir yönü ise, onun Şer'î amaçları tespit yolları 

konusunda da bazı kurallara yer vermiş olmasıdır. Ona göre Şer'î amaçları 

belirlemenin birinci şartı Arapça’yı bilmektir. Çünkü Kur'ân Arapça olarak 

indirilmiştir. Bu nedenle, onu anlamak için Arap dilini bilmekten başka çare 

bulunmamaktadır.1005   

Dil sadece lafızlardan meydana gelen içi boş kalıplar değildir. Dil aynı 

zamanda bir medeniyetin kültürünün, örf ve geleneklerinin de taşıyıcılığı görevini 

üstlenen adeta canlı bir organizmadır. Dolayısıyla Kur’ânı anlayabilmek için 

Arapça’nın da her halukarda bilinmesi gerekir. Kur’ân’ın Arabî olması, onun 

ayetlerine Hz. Peygamberin ve ashabının hatta muhatap olmaları açısından Ebu Cehil 

gibilerin anlamadığı manaların yüklenmemesini gerektirir. Çünkü ilk muhatapları 

Araplar olduğu için Kur’ân da onların anlayacağı şekilde indirilmiştir. Bu nedenle 

bizim Kur’âna istediğimiz anlamları yüklememiz, hele ayetlere, o günkü Arapların 

hiçbir şekilde algılamadıkları bir takım uzak manaları vermemiz doğru değildir. Aksi 

taktirde Kur’ân’ın yorumlanmasında büyük bir kargaşanın çıkması kaçınılmaz 

olacak, sınırlar çizilmediği için kimin nerede duracağı belli olmayacaktır. Kısacası 

Kur’ân’ın dolayısıyla da onun amaçlarının doğru anlaşılabilmesi için vahyin indiği o 

döneme gitmek, o dönemin dilini, uslubunu ve o zamandaki mevcut ilimleri esas 

almak gerekmektedir. 

 Temelden1006 açık olarak1007 gelen emir ve nehiy kipleri Şer'î amaçları 

bilmenin birinci yoludur. Emirler bir işin yapılmasını talep için kullanılırlarken, 

nehiyler de bir fiilin terkini talep için kullanılmaktadır. Dolayısıyla emrin bulunduğu 

anda fiilin yapılmış olması Şâri’in amacıdır. Aynı şekilde, yasaklanmış bir fiilin 

yapılmaması da O’nun amacı olacak ve yasağa rağmen bir fiilin işlenmesi ise O’nun 

amacına aykırı olacaktır.1008  

 Şer'î amaçları tespit etmenin ikinci yolu, emir ve yasakların illetlerine 

bakmak ve bir fiilin niçin emredildiğini veya yasaklandığı araştırmaktır. İllet 

belirlendiği zaman Şâri’in amacının o illetin gereği olarak fiilin yapılması ya da 

                                                 
1005 Şâtıbî, Muvâfakât, II,64  
1006 Bu kayıt, geçici durumlarla ilgili emir ve yasak kiplerini tanımın dışında bırakmak içindir. 

Örneğin, “...Allâh’ı anmaya koşun alış-verişi bırakın”(62/9) ayetindeki alış-veriş yasağı temelden 
bir yasak olmayıp Allâh’ı anmaya koşma emrini desteklemek için gelmiş bir yasaktır.Dolayısıyla 
burada söz konusu olan yasak tâlî (ikincil) bir kasıtla amaçlanmış olmaktadır. (Şâtıbî, Muvâfakât, 
II,393)  

1007 Bu kayıt ise, açık olmayan zımnî emir ve yasakları devre dışı bırakmak içindir. Örneğin, emir 
kipinin içermiş olduğu zıddını yasaklama ve yasaklama kipinin içerdiği zıddını emretme, açıktan 
açığa bir fiili emretme ve yasaklama gibi değildir. Çünkü bu durumdaki emir ve yasaklar asıl kasıtla 
değil tâlî (ikincil) kasıtla gelmiş olmaktadır. Bu nedenle, bu tür emir ve yasakların Şâri’in 
gayelerine işaret etmesi tartışma konusu olduğundan konumuza dahil değildir.( Şâtıbî, Muvâfakât, 
I,393-394)  

1008 Şâtıbî, Muvâfakât, II,393 
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yapılmaması veyahut da ona sebebiyet vermesi ya da vermemesi olduğu öğrenilmiş 
olur. Eğer illet belli değilse o zaman mutlaka Şâri’in bunda amacı şudur şeklinde 

kesin bir neticeye varmaktan kaçınmak gerekecektir.1009 Görüldüğü gibi Şâtıbî, Şer'î 

amaçları tespit ederken nasların sadece zahirine bağlı kalmamakta aynı zamanda 

onların illetlerini de dikkate almaktadır. 

 Şâtıbî’ye göre Şer'î amaçları tespit etmenin üçüncü bir yolu da, Allâh’ın 

gerek adetler ve gerekse ibadetlerle ilgili hükümleri koyarken gözetmiş olduğu 

amaçların aslî ve tâbî olmak üzere iki kısımdam teşekkül ettiğini bilmektir. Örneğin, 

nikah aktinin aslî amacı üremeyi temin etmektir. Ünsiyet, beraberlik ve buna benzer 

unsurlar ise bu aslî amaca tâbî olan diğer amaçlardır. Tâbî amaçlar, aslî amaçları 

destekleyip, güçlendiren amaçlardır. Bu tâbî amaçlar ise, ya açık bir nassla veya bir 

işaretle veyahutta başka bir delil ve İstikrâ yoluyla öğrenilir.1010   

 Eğer tâbî amaçlar aslî amaçlara hizmet ediyorsa, bu tâbî amaçların 

gözetilmesi yerinde olacaktır. Ancak, tâbî amaçlar aslî amaçlara hizmet etmiyorsa, o 

zaman bu amaçlar geçerli değildirler.1011 Aslî amaçlar ise daha önce belirtildiği gibi 

mükellefe ait bir hazzın bulunmadığı zarûrî amaçlardır ve mükelleflerin bunları 

koruma zorunluluğu vardır. Tâbî amaçlar ise, mükelleflere ait hazların dikkate 

alındığı amaçlardır ki, bu alan mükelleflerin kemale ulaştırılması ve ihtiyaçlarının 

giderilmesi konularını içermektedir.1012   

 Şer'î amaçları öğrenmenin dördüncü yolu ise, Şâri’in, hükmü gerektirici bir 

sebep varken her hangi bir konuda susmuş olmasıdır. Bu mahiyette bir suskunluk, o 

konuda var olan bir hükme ekleme ya da çıkarma yapılmaması yönünde nass gibi 

kabul edilir. Çünkü hükmün konulmasını gerektirici sebep olduğu halde hükmün 

konulmaması, o anda var olan kısım üzerine eklemede bulunmanın bir fazlalık ve 

bidat olduğu ve Şâri’in amacına aykırı bulunduğu konusunda açık bir delil 

olmaktadır. Böylece onun amacının, ilgili konuda belirlenen sınırda durulması 

olduğu anlaşılmaktadır.1013   

 Fakat daha sonra Şâtıbî, belirlemiş olduğu bu prensibe aykırı görünen başka 

ölçülere de yer vermektedir. Ancak, Muvâfakât’a şerh yazan Abdullah Dıraz’a göre, 

Şâtıbî’nin bu konuda temel alınması gereken prensipleri, onun öncelikle 

serdettiğimiz görüşleridir. Şâtıbî’nin bu konuda birbiriyle çelişik görünen 

görüşlerinden ikincisine göre, Şâri’ce suskunluğun tercih edildiği şeyin yapılması ya 

da terkedilmesi durumunda muhalefet gerekmemektedir. Hatta bu durum, ona aykırı 

Şâri’e ait bir amacın bulunduğu anlamına da gelmemektedir. Bu durumda, Şâtıbî’ye 

göre yapılması gereken, maslahatları dikkate almaktır. Yani bu gibi konularda, içinde 

maslahat bulunanlar “mesâlih-i mürsele” prensibine dayanarak kabul edilmeli, içinde 

                                                 
1009 Şâtıbî, Muvâfakât, II,394 
1010 Şâtıbî, Muvâfakât, II,396-397 
1011 Şâtıbî, Muvâfakât, I,67-68 
1012 Şâtıbî, Muvâfakât, II,176-180 
1013 Şâtıbî, Muvâfakât, II,409-410 
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mefsedet bulunanlar da yine aynı prensibe dayanarak reddedilmelidir. Ne maslahatın 

ne de mefsedetin bulunduğu durumlarda ise o şey, yine aynı prensibe dayanarak 

diğer mübahlar gibi kabul edilmelidir.1014 

 Son olarak, Şâtıbî’nin eserinde sık sık telaffuz etmesine ve önemine işaret 

etmesine ve hatta kendisiyle hüküm çıkarmasına rağmen,1015 Şer'î amaçları tespit 

metotlarına dahil etmediği İstikrâ metoduna değineceğiz.  

 Şâtıbî, eserinin başlangıcından itibaren İstikrâ metoduna atıflarda bulunmakta, 

Kitab ve Sünnetin amaçlarını tespitte Küllî İstikrâ metoduna dayandığını 

belirtmektedir.1016 Hatta o, şer’î hükümlerin maslahatlara riayet prensibiyle ta’lilli 

olduğunu ispatlamaya çalışırken bile ilk kullandığı metod, kesin bilgi ifade ettiğini 

söylediği İstikra metodudur.1017  

 Üç temel Şer'î amaç olarak benimsenen zarûriyyât, hâciyyât ve tahsîniyyât’ın 

Şer’an muteber olduklarının ispatı konusunu da tartışan Şâtıbî, bu temel amaçların 

dayandırıldıkları delillerin mutlaka kesinlik ifade etmesi gerektiğini ileri sürmektedir. 

Ona göre İcma da dahil hiç bir delil kesin olmadığı için bu ispat, şeriatin İstikrâ’ya 

tabi tutulması yani küllî-cüz’î  bütün delillerin incelenmesi ve bu genel esasların 

kapsamlarına giren konuların araştırılmasıyla mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla 

elde edilen netice, belli bir delille sabit olmamakta, aksine birbirini destekleyen pek 

çok sayıda ve amaçları farklı olan delillerin tümünden çıkmakta ve hepsinin üzerinde 

birleştiği ortak nokta olmaktadır.1018 Korunması gerekli olan Beş Zarûrî Aslın 

(amacın) belirlenmesi de yine İstikrâ yoluyla gerçekleşmiştir.1019 Hatta emir ve 

yasaklardaki Şer'î amaçların anlaşılması da aynı şekilde İstikrâ aracılığıyla 

olmaktadır.1020  

 

e)  Şer’î Amaçlar (Makâsıd)  ve İctihad 
 
 Şâtıbî, “Makasıd” konusunu bu şekilde vukufiyetle ve derinlemesine ele 

almakla kalmamış, “Makasıd”ı İctihat konusuna dahil ederek iki alan arasında bir 

köprü kurmayı da ihmal etmemiştir. Böylece o, büyük ölçüde teorik olan “Makasıd” 

konusuna hayatiyet kazandırarak, onu pratik alana aktarmaya çalışmıştır. 
 Şâtıbî, müctehit olmanın şartlarını “Makasıd” konusuyla bütünleştirerek, 

müctehit derecesine ulaşmanın birinci şartını, şeriatin amaçlarını tamamen anlamak 

olarak belirlemiştir. İkinci şart ise, bu amaçlara dayalı olarak İstinbat kabiliyetine 

sahip olmaktır.1021 Böylece o, usûlcülerin müctehid olabilmek için sıraladıkları bir 

                                                 
1014 Şâtıbî, Muvâfakât, II,412 
1015 Şâtıbî, Muvâfakât, I,29,36-37; II,5-7; IV,327 
1016 Şâtıbî, Muvâfakât, I,23 
1017 Şâtıbî, Muvâfakât, II,6-7 
1018 Şâtıbî, Muvâfakât, II,49-51 
1019 Şâtıbî, Muvâfakât, I,38 
1020 Şâtıbî, Muvâfakât, III,148 
1021 Şâtıbî, Muvâfakât, IV,105-106 
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çok şartı belirtmek yerine, belki de çok daha kapsamlı bu iki şartı ifade etmekle 

yetinmiştir. Ona göre, ancak Şer'î amaçlara vakıf olan kişiler müctehit alim 

derecesine ulaşabilirler. Aksi takdirde Şer'î amaçları bilmeyen insanların yapacağı 

ictihatlarda hataya düşmeleri kaçınılmaz olacaktır.1022 Öyleki, kendilerini ictihada 

ehliyetli sanan bazı insanlar, Şer'î hükümlerin manalarını ve amaçlarını ihata 

etmeden, bu hükümler üzerinde ictihada cüret etmekte ve bu nedenle cüz’ilere 

sarılarak küllî hükümleri yıkmaktadırlar.1023 Hatta bu insanlardan bir kısmı bidatçi 

kesimden olup, Kur'ân'ın lafızlarına bağlanıp amaçlarını hiç düşünmeyen kişilerden 

oluşmaktadır.1024 

 Ancak yeri gelmişken Şâtıbî’nin, müctehid olabilmek için şeriatin amaçlarını 

vakıf olma şartını ilk defa ileri süren kişi olmadığını da belirtmemiz gerekir. Çünki 

Subkî, el-İbhâc adlı eserinde bu şartı açıkca ifade etmektedir.1025  

 Şer'î deliller; genel külliler -ki bunlar naslara dayalı külliler1026 ile İstikrâ’ya 

dayalı külliler1027den oluşur- ve özel/cüz’î deliller1028den oluşmaktadır.1029 Müctehid 

ise cüz’î delilleri incelerken onları, Şeriatin küllî hükümleri ve genel hedefleri 

doğrultusunda ele almalıdır. Yani müctehid bir konu hakkında hüküm verirken, hem 

cüz’î delilleri hem de küllî delilleri aynı anda göz önünde bulundurmalı ve hükmünü 

bu iki delile göre vermelidir. Bu nedenle, eğer bir müctehid külli delilleri gözardı 

ederek cüz’î delillerden hüküm çıkarma yoluna giderse hata yapmaktan 

kurtulamayacaktır. Aynı kural tersi için de söz konusudur. Yani cüz’î deliller ihmal 

edilerek küllî delillerle hüküm verme yöntemi benimsendiğinde de müctehid 

hatalardan kurtulamaz. Bu nedenle, bütün meselelerde her iki delile aynı anda itibar 

edilmelidir.1030 Dolayısıyla bu metodun, Şer'î amaçlara dayalı ictihad yollarından biri 

olarak uygulanması gerekir.  

 Diğer taraftan Şâtıbî, zannî deliller kat’î bir delile dayanmıyorsa, bu durumda 

ihtiyatlı davranıp o delilin mutlak olarak kabul edilmemesi gerektiğini ileri 

sürmektedir.1031 Bu kural da onun, cüz’î zannî delillerin, kat’î küllî delillerin ve 

                                                 
1022 Şâtıbî, Muvâfakât, IV,170 
1023 Şâtıbî, Muvâfakât, IV,174-175 
1024 Şâtıbî, Muvâfakât, IV,179 
1025 Subkî, İbhâc, III, 206; I, 8 
1026 Kur'ân ve Sahih sünnetin ifade ettiği külli hükümlerdir. Örneğin, “Akidleri (n gereğini) yerine 

getiriniz.” (5/1) ve “Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez.” (6/164) gibi ayetlerle “Zarar 
vermek ve zararla karşılık vermek yoktur.” ve “Ameller niyetlere göredir” gibi sünnetler. 

1027 Çok sayıda nasların ve cüz’î hükümlerin İstikrâ metoduyla incelenmesiyle elde edilen küllîlerdir. 
Zarûriyyât, Hâciyyât ve Tahsîniyyât’ın korunması, diğer genel Şer'î gayeler ve küllî fıkhî kaideler 
gibi. Örneğin, “Zarûretler haramları mübah kılar.” ve “Meşakkat teysiri celbeder.” gibi kaideler, 
küllî fıkhî kaidelerdir. 

1028 Belirli meselelerle ilgili özel deliller demektir. Örneğin, belirli bir konuyla ilgili bir ayet o konuyla 
ilgili özel bir delildir. 

1029 Reysûnî, Makâsıd, s.342 
1030 Şâtıbî, Muvâfakât, III,5-15 
1031 Şâtıbî, Muvâfakât, III,15-16 
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Şeriatin genel amaçlarının gözetimi altında değerlendirmeye tabi tutulması 

yönündeki anlayışına işaret etmektedir.  

 Hakkında belirli bir nassın bulunmadığı herbir şer’î asıl, eğer şer’î tasarruflara 

uygun ve manası da şer’î delillere dayanıyorsa geçerli bir asıl olup kendisiyle hüküm 

verilebilir. Böyle bir asıl bütün delilleriyle birlikte kesin bir hüküm ifade eder.               

Şâtıbî bu genel prensibine örnek olarak da Masalih-i Mürsel ve İstihsanla hüküm 

vermeyi göstermektedir. Çünkü her ikisi de maslahatları gözetme esasına 

dayanmaktadırlar. Eğer maslahat, Şâri’in amaçlarına uygun ve gerçek bir maslahatsa, 

maslahata riayet kesin hüküm ifade eden bir asıl olmaktadır.1032 

 İstihsan, maslahata riayetin kıyasa öncelendiği bir metod olarak karşımızı 

çıkmaktadır.1033 Ancak bu metodun, mücerret görüşlere ve şahsî maslahatlara 

dayanması söz konusu değildir. Aksine İstihsan, yine şeriatle ve onun genel 

amaçlarıyla hareket etmek anlamına gelmektedir.1034  

 İctihat yaparken dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da, ictihatlarda 

hüküm ve fetva konusu olan fiillerin neticelerinin dikkate alınması esasıdır. Yani 

müctehid vermiş olduğu hükmün ve fetvanın neticelerini iyi hesaplamak zorundadır. 

Aksi takdirde müctehidin ehliyetsizliği gündeme gelecektir. Bu konuyu, “Bir işten 

maksat ne ise hüküm ona göre verilir” prensibinin bir parçası olarak 

değerlendirebiliriz.  

 Şâtıbî, bu prensipten şu şekilde bahsetmektedir: “Fillerin neticelerini dikkate 

almak, şeriatin gayelerinden olan müteber bir esastır. Fiiller şeriate ya uygun ya da 

aykırı olurlar. Ancak müctehit, mükellefin işlediği fiilleri  iyice incelemeden ve gizli 

yönlerini ortaya çıkarmadan kabul ve red yönünde herhangi bir hüküm 

vermemelidir.”1035 Hz.Peygamberin Sünnetin’de bu prensibe işaret eden bir çok 

örneğe rastlamak mümkündür. Örneğin, Hz.Peygamberin, kendilerini tanımasına ve 

hakketmiş olmalarına rağmen munafıkları öldürmemesinin nedeni, insanların 

‘Muhammed kendi arkadaşlarını öldürüyor’ demelerinden çekinmesiydi. Diğer 

taraftan Hz.Peygamberi, Kabe’yi Hz.İbrahim’in inşa ettiği temeller üzerine yeniden 

bina etmekten alıkoyan husus da, insanların henüz küfürden kurtulup İslâm’ı 

benimsemiş olmalarıydı. Diğer bir hadiste ise, Hz.Peygamber mescidin içerisinde 

küçük abdestini bozan bir bedeviye dokunulmamasını emretmiş ve onun ihtiyacını 

gidermesine müdahale etmemiştir.1036 

 Bütün bu uygulamalar, fiillerde neticeleri gözetmenin bir sonucu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Eğer bu neticeler gözetilmemiş olsaydı Hz.Peygamber kesinlikle 

münafıkların öldürülmesini emrederdi. Ancak bu durumda insanlar, münafıklık 

töhmeti altında kalarak öldürülmek korkusuyla İslâm’dan uzaklaşırlardı. Eğer 

                                                 
1032 Şâtıbî, Muvâfakât, I,39-40 
1033 Şâtıbî, Muvâfakât, I,40; IV,206 
1034 Şâtıbî, Muvâfakât, IV,206 
1035 Şâtıbî, Muvâfakât, IV,194 
1036 Şâtıbî, Muvâfakât, IV,197-198 
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Kabe’yi yıksaydı, o zaman da Araplar, Hz.Peygamberin mukaddesatları yıktığına 

dair bir anlayışa yönelebilirlerdi. Mescitte ihtiyacını gideren kişiye o anda müdahale 

edilmesi durumunda ise o kişinin, elbisesini ve bedenini kirletmesine hatta belki de 

mescidin başka yerlerinin de pislenmesine ve kimbilir belki sağlık açısından 

herhangi bir zarar görmesine neden olmaktan başka bir şey elde edilemiyecekti.  

 Alimler, fetvaların yere, zamana ve kişiye göre belirlenmesi gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Fiilerin neticelerini gözeterek hüküm vermek de, yerin, zamanın ve 

kişilerin durumlarının bilinmesine bağlıdır. Çünkü fetva veren kişinin, fiilerin 

neticelerini belirlemesi ancak bu unsurları bilmesiyle mümkün olabilir. İşte bu 

nedenlerden dolayı, böyle özel anlamda ictihatlar yapabilmek için yine özel 

niteliklere sahip müctehitlere ihtiyaç vardır. Dolayısıyle, bir müctehidin kanun 

yapmanın inceliklerini bilmesi tek başına yeterli bir nitelik değildir. Daha da ötesi 

bir müctehit, insanların psikolojisine, onun özelliklerine ve inceliklerine ve hatta 

toplumsal olaylara da vakıf  biri olamalıdır.1037 Şâtıbî, bu niteliklere sahip 

müctehitleri, hakîm, âlim, fakîh ve âkıl gibi isimlerle nitelemektedir.1038  

 

D. ‘Maslahat’ı Mutlak Amaç Sayan Yaklaşım 
 

Fıkıh Usûlü tarihi içerisinde şer’i amaçlar konusundaki tespitleriyle 
Necmuddîn Et-Tûfî 1039 (v/h.716) diğer usulcülerden farklı bir yere sahiptir. O, 

Hz.Peygamberin “[�ار 	[�ر و  	1040 ”  hadisini kendisine hareket noktası yaparak, 

maslahatlara yani faydalı şeyleri elde edip, zararları uzaklaştırmaya mutlak anlamda 

uyulmasının gerekliliğini savunmaktadır.1041 Şer’î anlamıyla maslahatı, ibadetlerde ve 

âdetlerde Şâri’in amaçlarına ileten sebepler olarak tanımlayan Tûfî, onu da, Allah’ın -

ibadetler gibi- kendi hakkından saydığı ve âdetler (yani insanların gündelik hayatla 

ilgili iş ve işlemleri) gibi kendi hakkından kabul etmediği şeyler olarak iki bölüme 

                                                 
1037 Şâtıbî, Muvâfakât, IV,98 
1038 Şâtıbî, Muvâfakât, IV,232 
1039 Tûfî ile ilgili İbn Hacer şu bilgileri vermektedir; Tûfî, Hanbelî olarak bilinmesine rağmen 

Râfizîlikle itham olunmuş ve Râfizî fikirlerinden dolayı -ki bazı sahabiyi kötülediği, Ebu Bekir ve 
Aişe’ye hakaret ettiği rivayet edilir- hayatı hapis ve sürgünlerde şiddete maruz kalarak geçmiştir. 
Ezberleme kuvvetinin, anlama kuvvetinden çok daha güçlü olduğu iddia edilmektedir. ( İbn Hacer 
El-Askalânî, Ed-Durerü’l-Kâmine, Dâiretü’l-Meârif, Haydarâbâd 1349, II,154-157) Bûtî ise Tûfî’yle 
ilgili gelen rivayetler ve bunların tahliliyle alakalı geniş bilgiler verdikten ve onun fikirlerini 
tartıştıktan sonra, neticede onun ne Şiî ve ne de Ehl-i Sünnetten biri olduğunu, birçok bilgiye sahip 
olmasına rağmen anlayış ve tahlil kabiliyetinin azlığından dolayı çok vesveseli kişiliği olan bir şahıs 
olduğunu belirtmektedir.( Bûtî, Davâbıt, s. 202-215) Tamamen Tûfî ve onun maslahat anlayışıyla 
ilgili müstakil bir eser de bulunmaktadır. “El-Maslaha fi’t-Teşrîi’l-İslâmî ve Necmuddîn Et-Tûfî” 
isimli bu eserin yazarı Mustafa Zeyd’tir.   

1040  İbn. Mâce, Ahkâm 17; Mâlik b. Enes, Muvatta, (m.y.), İstanbul 1992, Ekdıye 31; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, Çağrı Yay, İstanbul 1992, I,313; V,327 

1041  Tûfî, Mesâlih, s.46 
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ayırmaktadır.1042 Tûfî, şeriatin maslahata çok önem verdiğine dair birçok 

icmâlî(genel) ve tafsîli(tikel) delilleri de sıralamayı ihmal etmemektedir.1043  

 Netice olarak Tûfî’ye göre Allah’ın, hem genel hem de özel anlamda tüm 

mahlukatının maslahatını gözettiğini inkar etmek mümkün değildir.1044 O halde, 

insanların genel ve özel maslahatlarını gözeten Allâh’ın, şer’î hükümlerde de onların 

maslahatlarını gözetmemesi söz konusu olamaz. Çünkü, bu konuda insanların 

maslahatlarının korunması çok daha önemli ve diğerlerinden önceliklidir. Hatta diğer 

maslahatların gerçekleşmesi bile şer’î hükümlerde de insanların maslahatlarının 

gözetilmiş olmasına bağlıdır. Örneğin, genel maslahatlardan olan maişet maslahatının 

sağlanabilmesi için, malın, hayatın ve ırzın da korunmuş olması gereklidir. Çünkü 

bunlarsız insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri mümkün değildir. İşte bunun için 

zaten şeriat da bu maslahatları gözetmiştir. Böylece Allah’ın şer’î hükümlerde de 

maslahatları gözettiği belirlenince, artık hiçbir şekilde maslahatların gözardı edilmesi 

caiz  değildir.1045 

 Öyleki, Tûfî’ye göre Zahirîler dışında kalan bütün alimler hükümlerin 

maslahatlarla illetli olduğu konusunda görüş birliği içerisindedirler. Hatta İcma’nın 

delil olmadığını ileri sürenler, maslahatın delilliği üzerinde hem fikirdirler. Bu 

nedenledir ki, şuf’a’nın vucûbiyeti komşunun hakkını gözetmekle illetlendirilmiş, 
selem ve icâre akidleri de kıyasa aykırı olmakla birlikte -çünkü her iki akitte de 

mevcut olmayan bir şeyin satışı söz konusudur- insanların maslahatlarıyla 

illetlendirilerek geçerli kabul edilmiştir. İnsanların hukuklarıyla ilişkili olan fıkhın 

diğer bütün konu ve meselelerinde de maslahatlarla illetlendirme yoluna 

gidilmiştir.1046 

 Maslahatın mahiyeti ve önemiyle ilgili Tûfî’ye ait bu değerlendirmelerden 

sonra şimdi onun bu konudaki teorisine geçebiliriz. Tûfî Risâle’sinin girişinde, 

alimler arasında kullanılan şer’i delillerin hepsini sıralamakta ve bunların ondokuz 

taneden ibaret olduğunu  belirtmektedir.1047 Ona göre bu delillerin en kuvvetlisi 

                                                 
1042  Tûfî, Mesâlih, s.48 
1043  Tûfî, Mesâlih, s.48-53 
1044 Tûfî, Mesâlih, s.53-54 (Tûfî, ayetlerle de desteklemiş olduğu bu maslahat tasnifinde, genel 
maslahatları iki kısma ayırır. Bunlar insanların hem yaratılış ve hem de yaşamlarını sürdürebilmeleri 
(maîşet) yönünden gerekli maslahatlardır. Yani insanlar yokluktan varlık sahasına belirli bir şekille 
getirilmişlerdir.Yaratılmış oldukları bu vucutları sayesinde de hayattaki maslahatlarını elde etmeleri 
temin edilmiştir. Maişet yönünden maslahat ise, bu dünyanın, insanların ihtiyaçlarını temin 
edebilecekleri  şekilde yaratılmış olmasıdır. Özel maslahata gelince bu, Allah’ın iyi kullarını doğru 
yola sevkederek ve sevaba muvaffak kılarak onların maslahatlarını gözetmesidir.Fakat incelendiğinde 
Allah’ın bütün insanların maslahatını gözettiği görülecektir.Çünkü Allâh tüm insanları, onların 
maslahatını netice veren imana çağırmaktadır. Fakat onların bazıları bu çağrıya kulak 
asmamaktadırlar. Kısacası davet genel olmakla birlikte hidayet özeldir.) 
1045  Tûfî, Mesâlih, s.54 
1046  Tûfî, Mesâlih, s.52-53 
1047 Tûfî, Mesâlih, s.39-43  (Bu deliller şunlardır: 1.Kitap, 2.Sünnet, 3.İcmayı Ümmet, 4.Medinelilerin 

İcma’ı, 5.Kıyas, 6.Sahabe Görüşü, 7.Maslahat-ı Mürsele, 8.İstishab, 9.Berâat-ı Asliyye, 10.Âdetler, 
11.İstikrâ, 12.Sedd-i Zerai’, 13.İstidlâl, 14.İstishan, 15.En Hafif Olanı Almak, 16.Ismet, 
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nass ve icmadır. Bu iki delilin maslahat karşısında iki türlü konumu söz 
konusudur. Buna göre, eğer nass ve icma maslahatı gözetme amacına uygunsa 

herhangi bir problem yoktur. Çünkü, nass, icma ve “[�ار 	ر و �] 	 ” hadisinden 

çıkarılmış olan maslahatı gözetme amacı aynı hüküm üzerinde ittifak etmiş 
demektir.1048 Tıpkı bu üç delilin, zarûrî beş küllî amaç olarak kabul edilen, katilin ve 

mürtedin öldürülmesi, hırsızın elinin kesilmesi, kazif ve şarap hadleri ve bunun gibi 

diğer hükümler üzerinde ittifak etmeleri gibi.1049  

Şayet nass ve icma, maslahat amacına aykırıysa, her şeyden önce bu 
deliller arasındaki çelişki, cem’ ve tevfîk yoluyla giderilmeye çalışılmalıdır.1050 

Aksi takdirde maslahat prensibi bu iki delile tahsîs ve beyan yoluyla 
öncelenmelidir. Yoksa bu önceleme işi keyfi ve şer’i hükümleri  iptal yoluyla 
yapılacak değildir. Tûfî bu önceleme fiilini, sünnetin beyan yoluyla Kur'ân'a1051 

veya icmanın nass üzerine ve nassın da zahir üzerine öncelenmesine1052 

benzetmektedir.  Ona göre, maslahatı gözetmek icmadan daha kuvvetli bir delildir. 

Bu nedenle şer’î delillerden biri olması gerekir. Çünkü kuvvetliden daha kuvvetli olan 

en kuvvetlidir.1053 Dolayısıyla en kuvvetli olan delil, diğerlerinden daha öncelikli bir 

değere sahip olmalıdır. Maslahat prensibinin her şeyden önce gözetilmesi gereken bir 

amaç olduğunun temel dayanağı ise Hz.Peygamber’in yukarıda belirttiğimiz 

hadisidir. Bu hadis maslahatı gözetme uğruna, kesin bir zararın giderilmesi için “has” 

bir hükümdür. Dolayısıyla maslahatın diğer delillere öncelenmesi gerekir. Çünkü 

maslahatlar, mükelleflerin bütün siyasetlerinin amacıdır. Diğer deliller vesîleler 

gibidir. Amaçların vesileler üzerine öncelenmesi ise bir zorunluluktur.  

En kuvvetli deliller olarak nitelediği nass ve icma’ya, çeliştikleri anda 

maslahat prensibini önceleyen Tûfî, aynı metodu diğer şer’i deliller söz konusu 

olduğunda da uygulamaktadır.1054 Ancak bu metod, ibadetler söz konusu olduğunda 

kullanılmaz. Çünkü ibadetlerin maslahatları gizli olduğundan ne akılla ne de adetler 

yoluyla bilinebilir. Oysaki   bu metodun geçerli olduğu mükelleflerin hakları ile ilgili 

konularda, maslahatlar akıl ve adetler yoluyla bilinebilmektedir.1055 

 Tûfî’ye göre, maslahatı gözetmenin diğer şer’î delillere öncelenmesi 

dayanaksız, altı boş bir prensip değildir. Aksine şeriatin bu konuya göstermiş olduğu 

özen ve diğer şer’î deliller bu prensibin geçerli bir metod olduğuna işaret 

                                                                                                                                          
17.Kufelilerin İcma’ı, 18.Şiîlerin İcma-ı Itresi, 19.Dört Halife’nin İcmaı. Bu delillerin bir kısmı 
üzerinde ittifak  edilmişken diğer bir kısmı da tartışmalıdır.).     

1048 Tûfî, Mesâlih, s.47 
1049 Tûfî, Mesâlih, s.64 
1050 Tûfî, Mesâlih, s.65,55 
1051 Tûfî, Mesâlih, s.47 
1052 Tûfî, Mesâlih, s.57-58 
1053 Tûfî, Mesâlih, s.48 
1054 Tûfî, Mesâlih, s.65 
1055 Tûfî, Mesâlih, s.68 
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etmektedirler. Bunları, yani maslahatı gözetme amacının nass ve icmaya 
öncelenmesi gerektiğine dair delilleri şu şekilde sıralayabiliriz:1056  

 Birincisi: İcma delilini reddedenler dahi maslahatları gözetme amacını 

benimsemektedirler. Bu takdirde maslahat prensibi bütün alimlerin üzerinde 

birleştikleri bir delildir. İcma ise kabulü konusunda üzerinde görüş ayrılığı olan bir 

delildir. Dolayısıyla, üzerinde ittifak edilen bir şeye sarılmak, ihtilaf edilen bir şeye 

sarılmaktan çok daha iyidir.  

 İkincisi: Naslar muhtelif ve birbirleriyle çelişik halde olduklarından, 

hükümler üzerinde ihtilafa sebep olmaktadırlar. “İhtilaf ”ise şeriat tarafından bizzat 

kınanmış bir olaydır. Fakat maslahatları gözetme amacı zatında üzerinde ittifak edilen 

bir konudur. Bu konuda ihtilaf söz konusu değildir. Dolayısıyla, şeriat tarafından da 

arzu edilen “ittifak”ı netice verdiğinden maslahatlara uymak çok daha yerinde bir 

davranıştır. Tûfî bu bağlamda görüşlerini desteklemek için ittifakı öğen ve ihtilafı 

yeren bazı ayet ve hadislere de yer vermektedir. 

 Üçüncüsü: Sünnette, maslahatlara uyma amacıyla naslara aykırı bazı 

durumlar tespit edilmiştir. Yani Hz. Peygamber insanların maslahatını naslara 

önceleyerek, maslahatları gözetmenin Şer’in en önemli ve kapsamlı amacı olduğunu 

göstermiştir. Bu konuyla ilgili örneklere, Hz.Peygamberin bazı hükümlerinde 

rastlamak mümkündür.  

 Bu örneklerden ikisine, Tûfî’nin Risâle’sine haşiye yazan, Cemaluddîn El-

Kasımî dipnotta yer vermektedir.1057  

 Örneklerden biri şudur; Hz.Peygamber, Mekke’nin ağaçlarının ve dikenlerinin 

kesilmesini ve yaş otlarının koparılmasını yasaklayınca, İbn.Abbas, “Yâ Rasûlallah!  

yalnız izhir otu hariç. Çünkü o Mekke’nin demircilerine lazımdır. Biz onu, 

kabirlerimizde ve evlerimizde kullanıyoruz.” dedi. Bunun üzerine Hz.Peygamber de, 

“İzhir hariç” dedi.1058 

 Diğer örnekte ise meydana gelen olay şu şekildedir; Peygamberle yapılan bir 

yolculuk sırasında insanların yiyecekleri tükenmişti. Bunun üzerine bir grup 

Hz.Peygamber’e gelerek develerini kesmek için izin istediler. Hz.Peygamber de buna 

izin verdi. Hz. Ömer olanları öğrenince, “Develeriniz öldükten sonra sizler sağ 

kalamazsınız.” dedi. Daha sonra Hz.Peygamber’in yanına giderek bu konudaki 

görüşlerini ona da iletti...1059 

 Tûfî’nin, metodunu ispat etmek için sünnete dayanarak verdiği örneklerden 

biri de, Hz. Peygamber’in Hz. Âişe’ye hitaben söylemiş olduğu şu sözlerdir: “Eğer 

kavmin İslâm’a yeni girmiş olmasaydı, Kâbe’yi yıkar ve onu İbrâhîm’in yaptığı 
                                                 
1056 Tûfî, Mesâlih, s.55 
1057 Tûfî, Mesâlih, s.56 
1058  Müslim, Hac 445,447,448; Buhârî, Cenâiz 76; İlm 39; Sayd 9,10; Buyu’ 28; Lukata 7; Cizye 22; 

Meğazî 53; Diyât 8; Süleyman b. Eş’as Ebû Dâvûd, Sünen, (m.y.), İstanbul 1992, Menâsik 89; 
İbn.Mâce, Menâsik 103; İbn.Hanbel, I,253,259,316,348; II,238; Ahmed b. Şuayb En-Nesâî, Sünen, 
(m.y.), İstanbul 1992, Hac 110,120  

1059  Buhârî, Şirket 1; Cihâd 123; Müslim, Îman 44 
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temeller üzerine bina ederdim.”1060 Tûfî’ye göre bu sözler, Kâbe’nin, Hz.İbrâhîm’in 

inşa ettiği temeller üzerine kurulmasının vucubiyetine işaret etmektedir. Fakat Hz. 

Peygamber, yeni İslâm’a girmiş insanların maslahatını düşünerek bu işten 

vazgeçmiştir.1061  

 Tûfî, görüşlerini destekleyen içeriklerde bir çok hadis1062 serdetmiş olmasına 

rağmen biz, bunlar içerisinde oldukça dikkat çeken son bir hadisi daha kaydedeceğiz. 

Ebu Ya’lâ’nın Müsned’inde rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber  Ebu Bekir’i 

“Kim ‘lâ ilâhe illallâh’ derse cennete girer” şeklinde ilanda bulunması için 

görevlendirdi. Ömer onunla karşılaşıp durumu anladığında, Ebu Bekir’in bu görevi 

yerine getirmesine engel oldu. Tûfî’nin sahih olduğunu kabul ettiği diğer bir  hadiste 

de aynı şekilde Ömer, Ebu Hureyre’nin bu tarz bir görevine engel olmuştur. Tûfî, 

Ömer’in bu davranışını, maslahat amacyıla şer’in nassına aykırı hareket etmek olarak 

değerlendirmektedir. Dolayısıyla, aynı şekilde kim mükelleflerin maslahatlarını 

gözetmeyi diğer şer’î delillere öncelerse, bununla onların işlerini düzene sokmayı, 

durumlarını düzeltmeyi ve Allâh’ın ihsan etmiş olduğu iyiliği ve rahatlığı temin 

etmeyi ve hükümler arasındaki farklılıkları gidermeyi hedeflemiş olacaktır.1063        

 Tûfî ayrıca, görüşünü desteklemek için İbn Mesud’un bir tavrını da örnek 

göstermeyi ihmal etmemektedir.Ona göre, sahabe su bulunmadığında ve hastalık 

esnasında teyemmümün cevazı üzerine icma ettikleri halde, İbn.Mesud ibadette 

ihtiyat maslahatına dayanarak hem nassa hem de icmaya aykırı hareket etmiştir.1064 

 Netice olarak Tûfî, şer’î amaçlar konusuna değinen kendisinde önceki 

alimlerden tamamen farklı bir görüş ileri sürerek, baştan beri kaydettiğimiz alışılmış 
herhangi bir tasnife de yer vermeden, hatta bütün bu tasnifleri de kapsadığını 

söyleyebileceğimiz, şeriatin temel ve en öncelikli amacının kulların maslahatlarını 

sağlamak olduğunu ileri sürmektedir. Hatta ona göre bu prensip Kur'ân, Sünnet ve 

diğer birçok şer’î delille desteklenmiş öyle kuvvetli bir delildir ki, hiçbir delil, nass ve 

icma bile bu delilden daha öncelikli bir delil değildir.  

 Tûfî,  ‘ibadetlerde ve “mukadderât” dediği inançla ilgili konularda nass ve 
icma’ya itimat etmek, muâmelât ve diğer hükümlerde ise maslahatları dikkate 
almak’1065 şeklinde özetlenebilecek bu metod sayesinde, hükümlerin tercihe en 

uygun olanına ulaşılabilineceği ve böylelikle metodların ve görüşlerin 
çokluğundan kaynaklanan ihtilafların da son bulacağı inancını taşımaktadır.1066 

Ancak Tûfî, bir konunun da özellikle altını çizmekte ve bu metodun asla İmam 

                                                 
1060 Nesâî, Menâsik 129; İbn.Hanbel, VI, 136,176,179,180; Muhammed b. Îsâ Et-Tirmizî, Sünen, 

(m.y.), İstanbul 1992, Hac 47 
1061  Tûfî, Mesâlih, s.56 
1062  Tûfî, Mesâlih, s.56-57 
1063  Tûfî, Mesâlih, s.57 
1064  Tûfî, Mesâlih, s.56 
1065  Tûfî, Mesâlih, s.61 
1066  Tûfî, Mesâlih, s.67 
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Mâlik’in “Maslahat-ı Mürsele” metoduyla karıştırılmamasını istemektedir. Ona 
göre bu metod Malik’in metodundan çok daha üstün bir metottur.1067  

 Son olarak Tûfî’nin de Karâfî gibi, ırzı koruma amacını beş külli amaca ilave 

bir değer olarak kabul ettiğini vurgulamalıyız. Onun ırzı koruma değerini beş külli 

değere ilave ederken, bu konuda Kazif  Haddi’nin varlığının etkili olduğu 

görülmektedir.1068  

  

 Tûfî’nin bu değerlendirmelerinden hareketle kimi yazarlar onun maslahatın 

kesin olan şer’î delillere  bile önceleneceğini ileri sürdüğünü belirtseler de, kendisinin 

koymuş olduğu bir takım kayıtlardan dolayı onun kesin olmayan delillerden söz ettiği 

anlaşılmaktadır. Zira kendisi kesin olan delillerin maslahata aykırı olabileceğinin 

zaten kabul etmemektedir. Diğer taraftan Tufî’nin şer’i delillerin zarar içermesini reel 

bir durum olarak ele almayıp bir var sayımdan söz ettiği görülmektedir. Yani o, 

aslında faraziyeye dayalı bir öneri geliştirmiştir. Zira maslahatın nas veya icmaa 

takdimi hususunda bir tek örnek olay bile zikretmemiştir.1069  

 Tufî’nin nasların farklılıklar ve tearuzlar içerdiğiyle ilgili görüşlerinden ne 

kastettiği de kapalı ve yanıltıcı görünmektedir. Bu noktanın aydınlatılması, onu böyle 

bir tez ileri sürmeye iten gerçek amili belirleme açısından oldukça önemlidir. 

Gerçekte onun bu keskin tavırları, döneminde oldukça yaygın olan mezhep taassubu 

ve taklit zihniyetine, lafızcılığa, mezhebi kabullerin ve çözümlerin nas gibi telakki 

edilmesine karşı bir infialin ifadesidir. Onun bu eserini reaksiyoner bir ruh haliyle 

kaleme aldığı söylenebilir.1070  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1067  Tûfî, Mesâlih, s.60-61 
1068  Tûfî, Mesâlih, s.54,64 
1069 Dönmez, “Maslahat”, XXVIII, 87 
1070 Dönmez, “Maslahat”, XXVIII, 87-88 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
MODERN ÇAĞDA KUR’ÂN’IN YORUMLANMASINDA 

AMAÇSAL YAKLAŞIMLAR 
 

 Çağımızdaki modernist yaklaşımların ‘dini yeniden yorumlama’ anlayış ve 

gayretlerinin temelinde tarihi ve psikolojik bir takım etkenler vardır. Bu itibarla 

mesela İslam dünyasında sömürge dönemlerine gelinceye kadar İslam, hiçbir zaman 

bir problem olarak algılanmamış, Kur'ân'da hiçbir zaman Müslümanların sırtında 

atılması gereken bir yük olarak görülmemiştir. Aksine Allah’ın insanlara olan 

rahmetinin tezahürü olarak bir nimet ve klavuz olarak algılanmıştır. Dolayısıyla dinin 

kendisi hiçbir zaman bir problem veya bir problem kaynağı olarak algılanmadığı 

için, dinin yeniden yorumlanması gibi bir sorun da hiçbir zaman ortaya çıkmamıştır. 
Aksine din, insanlara yol gösteren, insanların onunla var olduğu ve onunla kendisini 

tanımladığı bir tamamlayıcı cüz olarak görülmüş ve bu özelliği ile de insan hayatında 

belirleyici bir yere sahip olmuştur.1071  

Dolayısıyla dinin yeniden yorumlanması fikri, sömürge döneminde, 

İslamiyet’in Medeniyet’e engel olduğu tezi ile bağlantılı olarak ortaya atılmış ve 

böylelikle dinin medeniyetle herhangi bir çatışmasının olmadığının gösterilmesi 

amacı güdülmüştür. Yani bu mesele sömürgecilik ve modern Batı düzeninin dünyaya 

hakim hale gelip, bir Dünya Düzeni/Sistemi olma iddiasına paralel olarak ortaya 

çıkmış, tartışmalar da bu çerçeve etrafında sürdürülmüştür. Bu tartışmalar 

nihayetinde geleneksel dindarlığın yok edilmesine yöneliktir. Dinin yeniden 

yorumlanması meselesi, insanların veya Müslümanların daha iyi nasıl dindar 

olabileceği ile ilgili bir mesele değildir. Aksine Müslümanların modern dünya 

düzenine nasıl uydurulacağı ile ilgili bir mesele olarak ortaya atılmıştır. Ve yine 

dinin yeniden yorumlanması konusu, dine hayatın nasıl yaklaştırılacağı meselesi 

olarak ortaya çıkmayıp, doğruluğundan şüphe edilmeyen ‘Batı tahakkümüne’ dinin 

nasıl yakınlaştırılacağı ve dinin buna ‘daha uygun’ bir hale nasıl getirileceği 

problemidir. Sömürgeciliğe karşı Müslümanların direncinin dinden kaynaklandığının 

farkında olan Batılıların bu direnci kırmak için ortaya attıkları siyasi bir manevradır. 

Kısacası, İslam’ın yeniden yorumlanması, İslam Modernizmi, Liberal İslam gibi 

başlıklar altında yapılmak istenenler, -bu oyuna katılanlar farkında olsun veya 

olmasın- hegemonya mücadelesinin bir uzantısıdır. Dünya sistemi, medenileşme, 

batılılaşma, modernleşme vb. süslü kavramlar arkasında kendi hegemonyasını 

sağlamlaştırmaya uğraşmaktadır.1072  

Sömürge dönemi ile birlikte siyasi alanda yaşanan ‘bozgun’un neticesinde 

kimileri bozgunun sorumlusu olarak geleneği göstermiş, din ile gelenek birbirinden 

tefrik edilmeye çalışılarak, dini muhafaza etmek için geleneğin feda edilmesi 
                                                 
1071 Görgün, İlahi Sözün Gücü, s.158 
1072 Görgün, İlahi Sözün Gücü, s.160-161-181 
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gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu noktada İslam gelenekten soyutlanarak, ‘saf’ bir 

şekilde ‘yeniden’ anlaşılmaya yönelinmiş ve bu çerçevede ‘temel dini metinler’in 

‘yeniden anlaşılması ve yorumlanması’ gibi ‘yeni’ bir tavır geliştirilmiştir. 
Dolayısıyla dinin, bir zamanlar yaşamış olan müslümanlar tarafından yanlış 
anlaşıldığnın kabul edilmesi, İslamı kurtarmak için geleneğin feda edilmesi gerektiği 

yönündeki fikri beslemiştir. Geleneğin feda edilmesi ile birlikte, geleneğin 

tanımadığı dini metinlerin yeniden anlaşılması sorunu ortaya çıkmıştır.  Kısacası 

anlam ve yorumlamanın bir problem haline geldiği ‘bağlam’ esas itibariyle bir 

bozgun psikolojisi ortamıdır. Ve bu psikoloji ne yazık ki hala da devam 

etmektedir.1073 

 Bu itibarla, bu bölümde, modernist İslam düşünürlerinden bazılarının; – İbn 

Âşûr hariç- Kur'ân'ın amaçsal hedeflerine ağırlık veren ve dolayısıyla Kur'ân'ın bu 

genel hedefler doğrultusunda yorumlanması ve anlaşılması gerektiğini savunan 

geleneğe yabancı görüşlerine ve bu bağlamda geliştirdikleri argümanlara yer 

vereceğiz. Bu nedenle, söz konusu alim ve düşünürlerin tefsir veya fıkıh usulünün 

çeşitli konularıyla ilgili diğer düşünceleri bu bölümün kapsamı dışında bırakılmıştır. 
 

A. İbn Âşûr 
 

 İbn Âşûr (1879 -1973) şer’i amaçlar konusunda araştırma yapıp, eser telif 

eden çağımız alimleri arasında, bu konuyu bağımsız bir bilim dalı olarak ele alması 

yönüyle seçkin bir yere sahiptir.1074 

 İbn Âşûr, usulü fıkıh konularından olan umum-husus, muklak-mukayyed, 

hakikat-mecaz, tahsis, takyid, tevil vb. türden meselelerin, Şari’in lafızlarını 

yorumlamayla ilgili olup, hukukun hikmetini, genel veya özel amaçlarını 

açıklamayla ilgileri olmadığını belirtmektedir. Söz konusu meselelerin hepsinin nihai 

hedefi, tamamiyle hukukun lafızları ve bu lafızların dayandırıldığı nitelikleri yani 

“kıyasî ahkamın illetleri”ni açıklamaktan ibarettir.1075 

 O da tıpkı Şatıbî gibi, zarurî külli esaslar (dinin, hayatın, aklın, nesebin ve 

ırzın korunması) dışında bütün fıkıh usulü konularının zanni olduğunu 

belirtmektedir.1076 İbn Âşûr Şatıbî’ni şer’i amaçlar konusundaki önemini itiraf 

etmekle birlikte onun, gereksiz uzatmalar yapıp, başka konuları da karıştırdığı için, 

önemli bir kısım amaçların dikkatinden kaçtığını ve böylelikle arzulanan hedefi 

gerçekleştiremediğini ileri sürmektedir.1077 

                                                 
1073 Tahsin Görgün, Anlam ve Yorum (Dini Metinlerin Anlaşılması ve Yorumlanması), Gelenek Yay., 

İst., 2003, s.22-24 
1074 İbrahim Kafi Dönmez, “Mevkıfu eş-Şeyh et-Tâhir İbn Âşûr min Makâsıdı’ş-Şerîati’l-İslâmiyye”, 

Mu’temer eş-Şeyh et-Tâhir İbn Âşûr, Tûnus, 14-16 Aralık 1985, s.9 
1075 İbn Âşûr, Makâsıd, s.167 
1076 İbn Âşûr, Makâsıd, s.168 
1077 İbn Âşûr, Makâsıd, s.174 
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 İbn Âşûr, Şari tarafından insanlar için teşri kılınmış olan bütün hukuki 

normların yine O’nun tarafından gerçekleşmesini istediği bir takım amaçlarının 

bulunduğunu kimsenin inkar edemeyeceğini ifade etmektedir. Çünkü Yüce Allah’ın 

hiçbir şeyi boşuna yaratmayacağı (21/Enbiya,16) kesin delillerle belirlenmiş bir 

sabitedir. Ona göre, peygamberlerin gönderilmesi ve dinlerin indirilmesinin amacı, 

insanlar arasındaki (sosyal) düzeni tesis etmektir. Diğer bütün hukuk sistemleri gibi 

özellikle İslam hukuku da insanların yakın ve uzak maslahatları için var olmuşlardır. 

İbn Âşûr  ‘yakın’ ve ‘uzak’ kavramlarıyla, ‘hali hazırdaki durumlar’ı ve ‘işlerin 

sonuçları’nı kastettiğini, yoksa ‘uzak’ terimiyle ahirete işaret etmediğini, zira 

şeriatlerin insanların ahiret hayatlarını düzenlemek için var olmadıklarını, ahiretin 

insanların dünyada yaşadıkları hayata bir karşılık olarak yaratıldığını    

belirtmektedir. O da tıpkı diğer usulü fıkıh alimleri gibi, şer’i hükümlerin istikra 

(tümevarım) yöntemiyle incelenmesi sonucunda bunların, toplumun ve fertlerin 

genel maslahatlarıyla ilgili bir takım hikmet ve illetlere bağlı olduğunun kesinlikle 

anlaşılacağı düşüncesindedir. 1078 

 Neticede İbn Âşûr fakihlerin, lafızların mefhum ve manalarını ortaya 

çıkarma, muarız deliller arasında tercihte bulunma, kıyas ve kıyas yapılacak benzeri 

bulunmayan olaylar hakkında hüküm verme ve hatta taabbudi nitelikli hükümler ile 

ilgili bütün ictihat türlerinde hukukun amaçlarını bilmeye muhtaç olduklarını ileri 

sürmektedir. Ancak ona göre hukukun bu amaçlarını (makasıd-ı şeria) herkesin 

bilmesi de gerekmez. Çünkü bu hassas ve özel bir ilim türüdür. Sıradan birine düşen, 

hukuku, amacını bilmeksizin benimsemektir. Çünkü o, bunları kavrayamaz ve yerine 

oturtamaz.1079 

 Şer’i amaçları belirlemenin ise ona göre üç yolu vardır. Birinci ve en önemli 

yol, şer’i hükümleri istikraya tabi tutmaktır. Bu ise iki türlüdür. Biri, illetleri bilinen 

hukuk normlarını tek tek incelemek suretiyle gerçekleştirilir. Çünkü illetlerin 

incelenmesiyle, şer’i amaçları belirlemek çok daha kolaydır. Zira aynı mahiyette 

hikmeti hedefleyen çok sayıda ve benzer illetleri tek tek incelediğimizde, ondan tek 

bir hikmet çıkarmamız ve bunu da şer’i amaç olarak tespit etmemiz mümkün olur. 

Bu yöntem, mantık kurallarına göre, cüziyyatın istikrasından külli bir kavram elde 

edilmesine benzemektedir. Mesela, illetleri bir noktada birleşen bir çok hükmün 

işaretiyle “bedelli alım satımlarda belirsizliğin geçersizliği” şer’i bir amaç olarak 

belirlenir. İkincisi ise, aynı illette birleşen hükümlerin delillerinin incelenmesidir. 

Böylece söz konusu illetin Şariin hedeflediği bir amaç olduğunu kesin olarak 

anlayabiliriz. Mesela, muhtelif hadislerle belirlenen bir kısım hükümlerin illetlerini 

istikraya tabi tuttuğumuzda  “yiyecek maddelerinin piyasada devamlı bulunması ve 

temin ve tüketiminin kolaylaştırılması”nın şer’i amaçlardan biri olduğu 

anlaşılmaktadır. Aynı şekilde, kölelerin azad edilmesini emreden hükümlerin 

                                                 
1078 İbn Âşûr, Makâsıd, s.179-180 
1079 İbn Âşûr, Makâsıd, s.183-184,188 
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çokluğu da, “hürriyet” ilkesinin şer’i amaçlardan biri olduğunu bize 

göstermektedir.1080 

 Şer’i amaçları belirlemenin ikinci yolu ise, Arapça kullanıma göre, zahiri 

dışında başka bir anlam taşıma ihtimali bulunmayan, delaleti açık Kur'ân delillerinin 

incelenmesidir. Üçüncü ve son yol olan mütevatir sünnetin ise sadece iki durumda 

örneği vardır. Biri, bütün sahabilerin Hz. Peygamber’in bir uygulamasını 

görmesinden ortaya çıkan manevi mütevatirdir. Dinin zaruretle bilinen kısmı ve 

zarurete yakın olarak bilinen hukuk uygulamaları bununla ilgilidir. Sadaka-ı 

cariyenin meşruiyeti gibi. Diğeri ise, bütününden şer’i bir amacın çıkarılması 

mümkün olacak şekilde, Hz. Peygamber’in uygulamalarını tekrar tekrar görmekten  

dolayı sahabenin her biri için meydana gelen amalî tevatürdür. Mesela, sahabiden 

Ebu Berze el-Eslemî’nin, yanından kaçan atını yakalayabilmek için namazını terk 

edip, atını yakaladıktan sonra kaza etmesi ve bunu da evinin uzaklığından dolayı 

bineksiz evine ulaşmasının çok zor olacağı ve gece geç vakitlere kalacağı korkusuyla 

yaptığını söylemesi gibi. Sahabi yapılan itirazlara karşı Hz. Peygamberin yanında 

bulunduğu sürece onun hep kolaylaştırıcı olduğunu gördüğünü ifade etmiştir. Yani o, 

Hz. Peygamber’in şahit olduğu çeşitli davranışlarından hareketle, şer’in 

amaçlarından birinin de “kolaylaştırma” olduğu sonucuna varmıştır. Ancak İbn 

Âşûr’a göre bu amaç Ebu Berze açısından her ne kadar kesine yakın bir zan ifade 

etse de, diğerleri için muhtemel bir amaçtır. Çünkü bu haber ondan taklit yoluyla ve 

kendisine hüsn-ü zan beslenerek alınmıştır.1081 

 Sözün özü, İbn Âşûr’a göre ‘kesinlikle biliyoruz ki’, şer’i hükümlerin hepsi, 

Şari’in bir takım amaçlarını ihtiva etmektedirler. Bunlar ‘hikmetler’, ‘maslahatlar’ ve 

‘menafi’lerdir. İşte bu nedenledir ki, fıkıh bilginlerinin, şer’i hükümlerin açık ve 

kapalı illetlerini ve amaçlarını tanımaları gerekir. Zira bazı hikmetler kapalı olabilir 

ve onu sezme hususunda alimlerin anlayışları bir birlerinden farklılık gösterebilir. Ve 

yine bazı asırlarda kavranılamayan kimi gerçekler daha sonraki bir asırda pekala 

algılanabilir. İbn Âşûr, illeti olmayan veya illeti bilinmeyen ta’abbudi hükümler 

bulunabileceğini kabul etmekle birlikte, mali ve ceza hukukuna ilişkin hükümlerin bu 

alanın dışında kaldığına inandığını belirtmektedir. Yani ona göre, bu iki alana ait 

hükümler ta’abbudi nitelikli sayılmamalı ve hukukçular bu konulardaki illetleri 

ortaya çıkarmaya çalışmalıdırlar.1082 

 Ancak şer’i amaçları araştıranlar, bir hukuk amacını ortaya koyarken, çok 

ince düşünmeli ve derin araştırmalar yapmalıdır. Bu konuda asla bir lakaytlık ve 

aceleye yer verilmemelidir. Çünkü İbn Âşûr, külli veya cüz’i bir şer’i amacın 

belirlenmesini, istinbat esnasından kendisinden birçok delil ve hükmün doğacağı bir 

olay olarak görmektedir. Bu işlemde yapılacak bir hatada büyük bir tehlike söz 

                                                 
1080 İbn Âşûr, Makâsıd, s.190-193 
1081 İbn Âşûr, Makâsıd, s.193-195 
 
1082 İbn Âşûr, Makâsıd, s.246-247 
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konusudur. Dolayısıyla araştırmacının, kendisiyle ilgili şer’i amacı çıkarmak istediği 

türdeki şer’in düzenlemelerini istikra yoluyla tek tek araştırdıktan sonra şer’i amacı 

belirlemesi gerekir. Fakat bütün bu gayretlerin neticesinde şer’i amaçları araştıran 

kimsenin elde ettiği bilgi ya kesin ya da kesine yakın olmalıdır. Elde edilen bilgi 

zayıf zan ya da daha aşağı bir derecede olmamalıdır. İbn Âşûr’a göre, araştırmacı 

bütün çalışmalarına rağmen bu zayıf bilgiden başkasını elde edemezse, kendinden 

sonra gelecek olanlara fikri bir hazırlık olması için bu zayıf bilgiyi yalnızca bir 

faraziye olarak ortaya koymalıdır.1083 

 İbn Âşûr’a göre Şer’in genel amaçları; şer’i hükümlerin özel bir türüne ait 

olacağını düşünemeyeceğimiz şekilde, bütününde veya çoğunda Şari’ce göz önüne 

alınmış maanî ve hikmetlerdir. İslam’ın nitelikleri, genel amacı ve şer’in mutlaka 

dikkate aldığı özellikler bu mananın içine dahildir. Ona göre Şer’in amaçları; (ı) 

Gerçek manalar ve (ıı) Örfi genel manalar olmak üzere iki çeşittir ve hepsi için de 

sabit (manaların kesin veya kesine yakın bir şekildeki zanla istenmiş olması), zahir 

(açık), munzabıt (sınırlarının belli olması) ve muttarid (mananın zaman ve mekanlara 

göre değişkenlik göstermemesi) olma şartları aranmalıdır.1084 Dikkat edilirse İbn 

Âşûr’un öne sürdüğü bu şartlar ‘illet’ için aranan şartların hemen hemen aynısıdır. 

Dolayısıyla konu yeniden illet ve hikmetle talil konularına doğru kaymakta ve bu 

noktada hikmetle talile karşı çıkanların öne sürdükleri şartlar akla gelmektedir ki 

bunlar İbn Âşûr’un ileri sürdüğü şartlarla paralellik arzetmektedirler. 

 Diğer taraftan İbn Âşûr, şer’i amaçların, İslam hukukunun en büyük özelliği 

olan “fıtrat” üzerine kurulu olduğunu söylemekte ve hoşgörünün İslam hukukun en 

birinci niteliği ve en önemli amacı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca  ona göre, 

İslam’ın diğer nitelikleri  ve amaçları ise; genellik (evrensellik), İslam’ın genel 

oluşunun en önemli sonucu olarak Müslümanların eşitliği, -inanç, söz, düşünce ve 

tasarruf gibi-çeşitleriyle hürriyet ile sadelik ve kolaylıktır.1085  

 Sonuçta İbn Âşûr’a göre, şer’in amaçlarını gösteren İslam hukukunun 

delillerini tek tek incelediğimizde (istikra), bütün bu delillerin külliyatı ve tek tek 

incelenen cüz’iyyatından, şer’in genel amacının; ümmetin düzenini korumak ve 

ümmetin yararını, kendisini meydana getiren insan türünün yararıyla devam ettirmek 

olduğu anlaşılır. Ona göre bir çok açık ve külli delil, İslam hukukunun amacının ıslah 

ve fesadın kaldırılması olduğunu göstermektedir. İslah ise ilk akla geldiği gibi sadece 

inanç ve ibadetlerde değil bir çok alanda geçerlidir. Özellikle de şer’in salahtan 

kasdı, insanların durumlarının ve sosyal hayattaki ilişkilerinin salahıdır. Kısacası 

şer’in en büyük amacı, yararın sağlanması (celbu’s-salâh) ve zararın kaldırılmasıdır. 

                                                 
1083 İbn Âşûr, Makâsıd, s.231-232 
1084 İbn Âşûr, Makâsıd, s.251-253 
1085 İbn Âşûr, Makâsıd, s.259 vd. 
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(der’u’l-fesâd) Bu da insanın hal ve hareketlerinin ıslahı ve fesadının kaldırılmasıyla 

sağlanabilir. 1086 

 İbn Âşûr, Şari’in amacının yarar olmamasının caiz bulunmadığını ancak saf 

yarar olmasının da gerekli olmadığını ifade etmektedir. O da tıpkı önceki fıkıh usulü 

alimleri gibi yararları, ümmetin sosyal düzeni açısından zarûrî, hâcî ve tahsînî 

olmaka üzere üç’e ayırmakta ve zorunlu kısma da, dinin, canın, aklın, malın ve neslin 

korunmasını örnek vermektedir. Ancak ona göre, hayatın korunmasından maksat, 

bazı hukukçuların örnek verdiği gibi, onu kısasla korumak değildir. Aksine kısas, 

hayatı koruma yollarının en zayıfıdır. Belki de hayatın en önemli korunma yolu, 

bulaşıcı hastalıklara direnç sağlamakta olduğu gibi, meydana gelmeden önce onun 

teleften korunmasıdır. İbn Âşûr, ümmete ait olan milli servetin karşılıksız olarak 

başka ülkelere akıtılmasının engellenmesini de malın korunması kapsamında 

değerlendirmektedir. O, neslin korunması amacını da  ‘insan türünün korunması’ 

olarak algılamakta ve neslin aslına nisbet edilmesi anlamındaki ‘neslin korunması’nı 

ise hâcî yararlardan biri olarak kabul etmektedir. Çünkü ona göre, bir kimsenin filan 

kişinin oğlu olduğunun bilinmesi zarûri değildir. Kimi alimler tarafından zarûrî 

yararlardan kabul edilen ‘ırzın (namus ve şerefin) korunması’ da aslında hâcî 

yararlardan biridir. Bazı alimleri bu yararı zarûriyyât içinde ele almaya iten sebep, 

kazif haddinin varlığıdır. Ancak İbn Âşûr, zarûrî yarar ile onun çiğnenmesi halinde 

haddin gerekmesi arasında doğrudan bir bağlantı kurulmasını benimsememektedir. 

Bu yaklaşım nedeniyledir ki, Gazâlî ve İbnu’l-Hâcib ırzın korunmasını zarûrî 

yararlardan saymamışlardır. Bununla birlikte İbn Âşûr, şer’i  normların hâcî 

yararlarla ilgilenmesini, zarûrîlere yakın seviyede görmektedir. Bu nedenledir ki, 

bazı haci türlerinin çiğnenmesi durumunda tıpkı kazif haddinde olduğu gibi, had 

cezası konulmuştur. 1087 

 İbn Âşûr şer’in genel amaçlarının yanında özel amaçlarına da yer verdiği 

eserinde, aile hukuku, mali tasarruflar, yargılama hukuku ve ceza hukuku alanlarıyla 

ile ilgili şer’i özel amaçlara değinmiştir.1088 

 Her ne kadar, müstakil olarak şer’i amaçlar konusuna yer verdiği eserinde 

ufuk açıcı bir sistematik kurmuş olsa da, bu konunun belki de omurgasını oluşturan 

“hükümlerin amaçlarını belirleme metotları”na özel bir bölüm ayırmasına rağmen 

İbn Âşûr’un şer’i amaçları tespit yöntemleri için sağlam kriterler geliştiremediği ileri 

sürülmektedir.  İbn Âşûr da tıpkı selefleri Şatıbî, Tûfî ve İbn Abdüsselam gibi şer’in 

amaçları konusunu sadece ilke bazında ele alabilmiş ve böylece lafızcı yorum 

anlayışına bu yolla bir eleştiri getirmiştir. Ancak şer’i amaçlar (makasıd) konusunda 

genel tespit ve kategorik ifadelerle yetinerek, örneklendirmeye geçtiğinde sadece 

                                                 
1086 İbn Âşûr, Makâsıd, s.273-276 
1087 İbn Âşûr, Makâsıd, s.299-300, 303-307 
1088 İbn Âşûr, Makâsıd, s.411-518 
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fıkhın klasik doktrin ve kurumlarını merkeze alıp bunlara makasıd ve hikmet 

açısından bazı açıklamalar getirmekle yetinmiştir.1089 

 

B. Fazlur Rahman 
 

 Pakistanlı muasır İslam alimlerinden Fazlur Rahman’a (1919-1988) göre 

Kur’ân Hz.Peygamberin zamanındaki ahlakî ve toplumsal durumlara ve özellikle de 

Mekke toplumunun sorunlarına cevap niteliğinde gönderilmiş bir kitaptır. Kur’ân’ın 

ilk inen ayetlerinin de gösterdiği üzere o toplumun en vahim sorunları, şirk, fakirlerin 

sömürülmesi, ticari ahlaksızlık ve topluma karış sorumsuz davranışlardı. Bu durumda 

Kur’ân, bütün insanların sorumlu oldukları eşsiz bir Allah anlayışını  yerleştirip, 

iğrenç sosyo-ekonomik dengesizliği kökünden kaldırmayı amaçlamıştır.1090 

 Kur’ân’ın bizzat kendisini anlamak için gerekli olan yeterli bir tefsir 

metodolojisinin bulunmadığını ve bu nedenle de Kur’ân’ın temel bütünlüğü 

içerisinde anlaşılamadığını aksine ona parçacı bir anlayışla yaklaşıldığını ileri süren 

Fazlur Rahman, Müslümanların çağdaş dünyadaki sorunlarına cevap verebilecek 

yeni bir tefsir usulü önermektedir. Ona göre bu yeni usul sadece Kur’ân’ın 

anlaşılmasıyla ilgilenmeli, estetik güzelliği ve edebî üstünlüğü gibi yönleriyle vakit 

kaybetmemelidir. Bu tefsir usulü iki aşamalı hareketi içermelidir.1091 Yani önce 

şimdiki zamandan Kur’ân’ın indirildiği zamana gitmeli sonra tekrar oradan, kendi 

zamanımıza dönmeliyiz. Bu iki hareketten birincisi de iki aşamadan meydana 

gelmelidir: 1- Bir ayetin tarihi ortamını ve çözüm getirdiği sorunu iyice araştırarak, 

onun taşıdığı önemi veya manasını anlamak. Yani hem Kur’ân’ın bir bütün olarak ne 

demek istediğini anlamak ve hem de özel durumlara cevap oluşturan belli ilkelerini 

kavramak. 2- Kur’ân’ın belirli özel cevaplarını genelleştirerek, onları umumî olan 

ahlakî-toplumsal ilkelerin ifadeleri olarak ortaya koymak. Fazlur Rahman’ın önerdiği 

tefsir usulündeki bu ilk hareket, özelden genele, (tümevarımsal) yani Kur’ân’ın bazı 

ayetlerinden onun genel ilkelerinin, değerlerinin ve uzun vadeli amaçlarının ortaya 

çıkarılıp sistemleştirilmesine yöneliktir.1092  

 Fazlur Rahman’a göre, tek tek ayetlerin anlaşılmasında, Kur'ân'ın genel amacı 

da mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Ona göre bu amaç, “ahlaki temele dayanan bir 

toplumsal düzen inşası”dır ki, hayatın hiçbir alanında, insanlar arasında, hiçbir 

‘ontolojik’ ayırım gözetmez. Bundan dolayı tevhid ile birlikte gelen bu en ‘genel 

ilke’ye ters düşen hiçbir fikir ya da anlayış Kur'ân'dan cevap olarak çıkarılamaz. 

Böylece tek tek ayetlerden çıkardığımız her anlam, onlara dayandırdığımız her fikir 

ya da çıkarsanıp ortaya konan her hedef, Kur'ân'ın hem kendi topyekün amacı ile 

                                                 
1089 Ahmet Coşkun, “İbn Âşûr, Muhammed Tahir”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, İst., 1999, XIX, 334, 
1090 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.73 
1091 (Fazlur Rahman ayın iki aşamalı hareketin, gerçekçi ve gelecek vadeden bir İslam Hukuku ve 

İslam Kurumları tesis edebilmek için de zorunlu olduğu görüşündedir. a.e. s.95-96) 
1092 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s. 69,71,73-76 
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hem de diğer fikir, anlam ya da değerleriyle bir bütün oluşturacaktır. Böylece 

Kur'ân'ın bütün alanlardaki fikirlerinin bütüncül bir görüşüne varıp, onları 

sistemleştirme imkanı bulunacaktır. Bu durumda, Kur'ân ve Peygamber’in temel 

hedefi de daha mükemmel bir şekilde ifade edilmiş olacaktır.1093 

 Özetle bu ilk hareket dört basamakta gerçekleşir: (ı) “Kur'ân nasıl bir 

kitaptır?” sorusunu sorarak, onun genel amacını anlamak: Tevhide dayalı bir ahlak 

düzeni. (ıı) Bugüne geldiğimizde yapacağımız yorumun öznelliğinden kaçınmak için 

Metnin ortamına gitmek. (ııı) Hem bu ‘geniş ortam’, hem de ‘özel ortamları’ışığında 

tek tek ayetlerin amacını anlamak. (ıv) Bu ‘amaçları’ genel fikir ya da ahlakî hedefler 

şeklinde ayrıştırmak.1094 

Genelden özele doğru (tümdengelimsel) olan ikinci hareket ise, çıkarılan bu 

genel görüşten, kendi zamanımızda formüle edilerek uygulanması gereken, şu andaki 

duruma yöneliktir. Yani çıkarılan genel ilke, şu andaki somut toplumsal-tarihsel 

ortamla uyum sağlayacak şekilde birleştirilmelidir. Bu ise, yine şu andaki mevcut 

durumu çok iyi incelememizi ve onu oluşturan çeşitli unsurları çok iyi tahlil 

etmemizi gerektirir. Bu durumda ilk hareket, temelde tarihçiye düşen bir görev 

olduğu halde, ikincisi sosyla bilimcinin aracılığını gerektirmektedir. Fakat asıl “etkin 

yönlendirme” ve “ahlak mühendisliği” görevi, ahlakçının işidir. Kur’ân’ın emir ve 

yasaklarının zamanımızda yeniden canlılık ve etkinlik kazanabilmesi, bu projenin 

başarılı bir şekilde uygulanmasına bağlıdır.1095 

 Hatta ona göre, sosyoloji veya sosyal-tarih çalışmaları, Kur'ân, Hadis ve Fıkıh 

gibi temel İslamî ilimler için çok zorunludur. Çünkü nasların gerçek amaçlarını 

anlayabilmek için, mesela Kur'ân'ın emir ve yasaklarının arka planını öğrenmek 

gerekir.1096 

 Fazlur Rahman’ın yukarıda sözü edilen hermenötik anlama ve yorumlama 

yönteminin bir yansıması olan hukukî hermenötiğinde takip ettiği yolu gösteren bir 

örnekle onun metodunu somutlaştırmaya çalışacağız. Bu örnek Kur'ân'da yer alan 

çok eşliliğe atıfta bulunan nasla ilgili olacaktır.1097 Daha önce de ifade edildiği gibi 

onun iki hareketten oluşan yorumlama yöntemin birinci hareketi dört adımdan 

oluşmaktadır: (ı) O bu ayeti yorumlamaya geçmeden önce ilk adımda Kur'ân'ın genel 

niyetini dikkate almaktadır. Onun Kur'ân'dan edindiği “ön fikir” Kur'ân’ın 

başlangıcından itibaren tevhidi ve işleyebilir bir eşitlikçiliği esas almış olmasıdır. 

Bunun ulaştırdığı en genel ilkelerden birisi de, insanların bütün toplumsal alanlarda 

eşit muamele görmesi gerektiğidir. Bu hedefin gerçekleşmesi, gelenekten tevarüs 

edilen ve cinsiyet ayrımına dayanan birçok önyargıyı, Kur'ân'ın amaçları ışığında 

                                                 
1093 Adil Çiftçi, Fazlur Rahman ile İslam’ı Yeniden Düşünmek, Kitâbiyât, Ankara, 2000, s.132-133 
1094 Çiftçi, İslam’ı Yeniden Düşünmek, s.135 
1095 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.73-76 
1096 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.205 
1097 Çiftçi, İslam’ı Yedinde Düşünmek, s.263-273; Fazlur Rahman, “Kur'ân'ı Yorumlama”, s.103-104; 

Fazlur Rahman, İslam, s.34-35, 46-47 
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yeniden değerlendirmeyi gerekli kılar. Çünkü Kur'ân özünde ‘tek Allah ve tek 

insanlığı’ hedef aldığı için neticede de eşitlikçi toplumsal bir yapıyı öngörmektedir. 

Bu hedefin gerçekleşmesine engel olan unsurlardan birisi de geleneksel ‘çok eşlilik’ 

anlayışıdır. (ıı) İkinci adım, konuyla ilgili ayetlerin lafzi olarak anlaşılmasıdır. Bunun 

yöntemi ise, ayetleri hem kendi bağlamlarına hem de özel ve genel arka planlarına 

yerleştirerek genel ilkeyi çıkarmaktır. Çok eşliliğe atıfta bulunan ayet (Fazlur 

Rahman’ın mealiyle) şudur:  

“Eğer, (vesayetiniz altındaki) yetim kızların malları hususunda üç 

kağıtçı durumuna düşmekten korkarsanız, onlardan biri, ikisi, üçü ya da 

dördü ile evlenebilirsiniz; ama (eşler arasında) adil davranamamaktan 

endişe ederseniz, o zaman yalnızca bir tanesiyle evlenin. Bu, 

adaletsizlikten sakınmak için tek yoldur” (4/Nisâ, 3) 

  

Bir önceki ayet ise ilgili nassın tenziline gerekçe teşkil eden durumun 

“yetimlerin mal mülkleri hususundaki suistimal” olduğuna işaret etmektedir.1098 Bu 

durumda ayetin kendisinin nuzül sebebi ahlaki bir sorundan ibarettir. Bunun tarihsel 

bağlamından Kur'ân bahsetmemekle birlikte, bilinmesi de imkansız değildir. O da sık 

sık yapılan savaşlar nedeniyle yetim sayısının artmış olmasıdır. Dolayısıyla atıf 

nesnel bir soruna yapılmaktadır. Bu konuya yani yetimlere haksızlık yapılmaması, 

mallarının yenmemesi ve yiyenlerin de cehennemle tehdit edilmesine dair, Mekke’de 

inmeye başlayıp Medine’de de inzal edilen bir dizi ayet mevcuttur.1099 O halde tüm 

bu bağlamsal atıflardan çıkarılacak sonuç, çok evlilikle ilgili söz konusu iznin yetim 

kızlar çerçevesinde verildiğidir. Halbuki Fazlur Rahman’a göre, geleneksel 

anlayışlarda daha metin tahlili düzeyinde bu izin yetim kızlar bağlamından çıkarılıp 

umumileştirilmiş ve ayet başlangıçtan itibaren “bir erkeğin dörde kadar evlenme 

izni” olduğu şeklinde anlaşılmıştır.  
 (ııı) Üçüncü adımda ise konuyla ilgili ayetler, hem genel amaç ya da hedefe 

göre değerlendirilecek (dikey hareket), hem de çapraz atıflarla başka ayetlere göre 

değerlendirilecetir. (yatay hareket) Zira, “kesinlik parçalara değil, bütüne aittir.”  Bu 

noktada Fazlur Rahman aynı surenin 127. ayetine atıfta bulunarak yorumu 

genişletecektir. Nisa 3 üncü ayet bu ayetle birlikte okunduğunda söz konusu iznin 

sınırlı ve özel bir izin olduğu anlaşılmış olacaktır.  

 Yukarıda mealini verdiğimiz ayette geçen “adil davranamamaktan endişe 

ederseniz” ibaresini ise, Nisa 129 uncu ayette geçen “ne kadar uğraşırsanız uğraşın 

kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz” ifadesiyle birleştirerek anlamak ve 

bu nedenle de adalet şartını görmezlikten gelmek mümkün değildir. Çünkü her iki 

ayette yapılan vurgular farklı alanlarla ilgilidir. Adaletin imkansız olduğu konu ‘kalbî 

                                                 
1098 “Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helâli haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi 

mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.” (4/Nisâ, 29) 
1099 (6/En’âm,152; 17/İsrâ, 34; 4/Nisâ, 6,8,10,36,127; 2/Bakara,83,177,213; 89/Fecr,17; 93/Duhâ,9; 

107/Mâ’un, 3 ) 
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muhabbet’tir, bu hususta eşler arasında eşitliğin sağlanması mümkün değildir. Nisa 

3’te vurgusu yapılan husus ise, eşler arasında maddi açıdan adaletin sağlanmasıdır. 

Zira ‘dörde kadar kadınla evlilik izni’ni onlar arasında adaleti temin şartına bağlayıp 

daha sonra da bu şartı yerine getirmenin imkansız olduğunu söylemek büyük bir 

çelişkidir. Bu çelişkinin farkına varan ve dolayısıyla adalet şartını göz ardı edemeyen 

geleneksel bakış, ‘dörde kadar evlilik izni’nin hukukî ağırlığa sahip olduğunu 

söylerken, adaleti temin şartının kocanın vicdanına bırakılan bir husus olduğunu ileri 

sürmüştür. Bu da bize aslında tek eşliliğin temel ilke olduğunu göstermektedir. 

 Fazlur Rahman yatay atıflarına devam ederek, başka ayetlerin de dikkate 

alınması gerektiğini söyler. Mesela, eşler arasında sevgi ve şefkat oluşturulduğundan 

bahseden (30/Rûm,21) ve eşleri birbirleri için örtü olarak değerlendiren 

(2/Bakara,187) ayetler ona göre, koca ve eşi arasındaki ilişkinin sevgi ve şefkat 

ilişkisi olduğunu, evlilik bağının sadece maddi muamele ile tanımlanamayacağını 

ifade etmektedir. Fazlur Rahman, normal aile hayatının “tek eşlilik” şeklinde olması 

gerektiğine delil olarak bu ayetlere benzer başka ayetlere de atıflarda bulunmaktadır.  

Mesela, genel bir yaratılış ilkesi olarak “her şeyin çiftler halinde” yaratılmasından 

bahseden ayetle, (5/Mâide,49) aile ilişkilerinden bahseden bağlamlarda geçen “Sizi 

eşler yaptık” (35/Fâtır,11) veya “Sizi çiftler halinde yarattık” (88/Ğaşiye,8) ayetleri 

hep bu delillerdendir. Hatta Nisâ 19 uncu ayette geçen “eğer bir eşin yerine başkasını 

getirmek isterseniz…” ifadesi de normal olanın yeni bir eşi, önceki eşe ilaveten 

değil, birincisinin yerine getirmek olduğuna işaret etmektedir. Her ne kadar 

modernistler de “hedefin tek eşlilik olduğu” neticesine ulaşmış olsalar da, Fazlur 

Rahman onların yöntemini hatalı bulmaktadır. Çünkü onlar konuya hem parçacı 

yaklaşmakta hem de metni anlamaktan ziyade ona anlam yüklemektedirler. 

 Ancak neticede yukarıdaki ayetlerden hareketle Kur'ân'da tek eşliliğin hedef 

alındığı kabul edilse ve bu fikrin de Kur'ân'ın genelde toplumsal adalet, özelde de 

kadınlar hususundaki adalet hedeflerine kesinlikle uygun düşse de, çok eşlilik izni –

maksat ne olursa olsun – ‘lafzen’ metinde varlığını sürdürmektedir. Fazlur Rahman’a 

göre bunun da çözümlenmesi gerekir.  

 (ıv) Dördüncü adımda yapacağı tahlillerle Fazlur Rahman konunun bugünkü 

yorumuna geçiş yapacaktır. Bununla o, hem bizzat metin içinde ‘ilke’ ile ‘uygulama’ 

arasında bir ayırıma gidecek, hem de ‘ilke’ ile ‘geleneksel’ ya da ‘modern’ anlayış ve 

yorumları da birbirinden ayıracaktır.  

 Aslında konuyla ilgili ayetleri bir bütün olarak anlamanın tek yolu; “Kur'ân, 

aile hayatının en yüksek derecede mutluluğunu hedef almış ve bunun için de tek 

eşliliğin ideal olduğunu ifade etmişse de, bu ahlaki ideal, yedinci asır Arabistan 

şartlarında tam olarak uygulanamamıştır.” demektir. Çünkü çok eşlilik Arap toplum 

hayatına köklü biçimde yerleşmişti. Bundan dolayı, onun hukuken yok edilmesi 

bizzat ahlaki hedefin kendisini neticesizliğe uğratacağı için, Kur'ân çok eşliliği 

hukukî düzeyde kabul ederken, ona mümkün olduğunca –dörde kadar izin ve adalet 
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şartı ile- sınırlamalar getirmiştir. Burada açıkca görülmesi gereken husus, 

Peygamber’in Müslümanların ileride ulaşabilecekleri tek eşliliğe dayanan bir aile ve 

toplum hayatını ‘ahlaki ideal’ olarak hedef göstermiş olduğudur. Tıpkı kölelik 

kurumunun kaldırılması konusunda olduğu gibi, bu ve benzeri düzenlemeler, 

Peygamber’in ıslahat yönteminin genele niteliği ile alakalıdır. Peygamber, arayış 
içinde olan bir ıslahatçı idi. O, o anda tam olarak uygulanması mümkün olmayan 

yüksek hedeflerini kendi toplumsal şartlara göre gerçekleştirmeliydi. “Bir ıslahatçı 

ne kadar isterse istesin, toplumu ancak belli bir noktaya kadar değiştirebilir. Bundan 

dolayı Peygamber hem ahlakî hem de hukukî düzlemde hareket etmek zorundaydı.” 

 Fazlur Rahman bu hukuk yönteminin birinci hareketinde konu ile ilgili 

ayetleri özel ve umumi bağlamlarında anlamaya çalışırken ilk etapta hem metin 

içerisinde ‘ahlakî olan’ ile ‘hukukî olan’ hem de metin sonrası durumda ‘ilkesel olan’ 

ile ‘tarihsel olan’ arasında bir ayrıma gitmektedir. Yani metin içindeki ahlaki ilkeler 

ile onların hukuki uygulanımları arasında ve Kur'ân'ın ahlaki hedefleri ile Kur'ân 

sonrası uygulamalar arasında ayırım yapmak gerekir.  

Ona göre tek eşlilik bir ahlaki ideal olarak ortaya konmuş, Peygamber 

tarafından toplumun da buna yöneleceğine niyet edilmişti. Fakat tarih tersine 

işlemiştir. Peygamber’in vefatı sonrasındaki fetih hareketleri sonucu İslam 

toplumundaki dul kadın ve köle kızların sayısında artış olmuştur. Bu toplumsal olgu 

Kur'ân'ın kadınlar hakkında ifade ettiği ahlakî adalet idealinin gereğince 

uygulanmasını ve ileri götürülmesini engellemiştir.  
 Kısacası çözüm aradığımız sorunların cevabını çıkarırken, Kur'ân'ın 

hukuksal düzenlemelerinin belli bir toplumda ortaya çıktığını unutmamak gerekir. 

Bu tür düzenlemelerde ezelî ve ebedî değer/ilke, uygulamayı etkileyen toplumsal 

bağlamdan ayrıştırılmalıdır.  

Fazlur Rahman’ın yorumlama yönteminin ikinci ve son hareketi çok eşliliğin 

günümüz açısından değerlendirilmesiyle ilgilidir. Bu hareketin esası, Kur'ân'ın 

yasama yaptığı durum ile bugünkü durum arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri 

ortaya koyarak, şartlardaki değişmenin ışığında hukuki düzenlemelere gitmekten 

ibarettir. Ona göre, Kur'ân'ı kendi tarihsel/toplumsal şartlarında değerlendirdiğimiz 

gibi, kendi şartlarımızda da değerlendirmek ve bu şartların bütün unsurlarını dikkate 

almak zorundayız.  

Muhammed Kutub’un, Fazlur Rahman’ın bu değerlendirmeleriyle kısmen 

paralel sayılabilecek, Kur'ân'da kölelik kurumunun varlığı bağlamında ele aldığı 

görüş ve analizleri de tarihi ve sosyal yapının önemine vurgu yapmakta ve Kutub, 

kölelikle ilgili nasların genelinden hareketle ulaştığı temel amaçlar ekseninde konuyu 

yorumlamaktadır. Gerek Kur'ân ve gerekse sünnetin, öncelikle kölelere iyi muamele 

ve insanca mukabele yapılması yönündeki tahşidatlarının ardından, her vesileyle 

kölelerin hürriyetlerine kavuşturulması yönündeki teşri politikası, İslam’ın temel 

amacının kölelik kurumunu tedrici bir yöntemle kaldırmak ve insanların 
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hürriyetlerini temin etmek olduğunu açıkça göstermektedir. Ancak köleliğin kökten 

kaldırılmasıya ilgili kesin hüküm, tarihi, siyasi, psikolojik ve sosyal bir takım 

etkenlerden dolayı gecikmiştir. Bu etkenlerin en başında da savaşların köleliği 

besleyen ve devam ettiren en önemli kaynak oluşu vardır. Dolayısıyla kölelik, 

İslam’ın dışında gelişmiş, kökeni tarihin derinliklerine kadar inen yerleşik bir kurum 

olduğundan İslam’ın gücü onu kaldırmaya yetmemiştir. Aslında İslam, kurutulması 

imkan dahilinde olan bütün kölelik kaynaklarını kurutmuş ama sadece onun en 

büyük kaynağı olan şavaş köleliğini kurutamamıştır. Çünkü mütekabiliyet 

(mukabele-i bil misil) ilkesini gözetme gereğince İslam’ın köleliği tek taraflı 

kaldırması hem siyaseten imkansız, hem de anlamsız ve etkisiz olacaktı.1100  

Ancak kölelik konusunda, çok evlilik meselesinde olmayan farklı bir durum 

söz konusudur. Nasların kölelik konusundaki teşri siyasetinde, İslam’ın kölelik 

kurumunu mutlaka kaldırmayı amaçladığına dair sayısız tikel hükümler varken, çok 

evlilik konusunda ‘adalet şartı’nın öne sürülmesi dışında, Fazlur Rahman’ın iddia 

ettiği gibi, onun kaldırılmasının amaçlandığına yönelik somut hükümlere 

rastlanmamaktadır. Dolayısıyla Fazlur Rahman bu sonuca, doğrudan değil fakat 

dolaylı yollardan yapmış olduğu çıkarsamalarla ulaşmaktadır. 

 Fazlur Rahman’a göre bir kısım dini emirlerin amaçlarını belirleyebilmek için 

ayetlerin tarihsel bağlamını bilmek çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Kur’an’ın 

teşrideki en önemli özelliklerinden biri de işte bu -müfessirlerin “esbab-ı nüzul” 

olarak isimlendirdikleri- onun daima bir evveliyatının veya tarihsel bir bağlamının 

olmasıdır. Ancak ona göre ne yazık ki, bu yerel bağlamların öneminin farkında 

olmalarına rağmen müfessirler bunların işlevini hiçbir zaman tam olarak idrak 

edememişlerdir. Özellikle de belli dini emirlerin amacını anlamada getirdiği 

kolaylığı açısından, bunların önemini tam olarak anlayamamışlardır.1101 

 Oysaki Kur'ân'ın anlaşılabilmesi ve ondan yeni yorumlar çıkarılabilmesi için, 

onun oluştuğu tarihsel ortam hakkında bir şeyler bilmek gereklidir. Fazlur Rahman’a 

göre, İslam geleneğinde yapılan en büyük hata, Kur'ân'ın ‘gerçek bir sorunlar 

ortamına’ cevap olduğunun göz ardı edilip, sanki ‘boşluğa’ indiğinin zannedilmesi 

olmuştur. Sonuç olarak da, bütün anlama çabaları nazari kalmıştır. Halbuki, 

Peygamber bir sürü dini, siyasi, ahlaki vs. sorunlarla karşılaşmış ve vahiy de ona 

göre şekil almıştır.1102 Bu nedenle Kur'ân'ın mesajını bir bütün olarak anlamanın bir 

şartı da, onu evveliyatı ile birlikte mütalaa etmektir. Kur'ân daha çok Hz. Peygamber 

ve onun toplumunun mücadeleleri esnasında karşılaştıkları problemlerle ilgili özel 

açıklamaları ve çözümleri ihtiva eder. Bu nedenle Fazlur Rahman’a göre, ‘gerçekten 

                                                 
1100 Muhammed Kutub, İslamın Etrafındaki Şüpheler, (Çev.Ali Özek), Tuğra Yay., İst., 1982, s.48-89 
1101 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.91 
1102 Çiftçi, İslam’ı Yeniden Düşünmek, s.164 



 264 

Kur'ân bir aysberg gibidir, onda dokuzu tarihin derinliklerinde bulunmakta ve ancak 

onda biri gözükmektedir.1103 

 Ülkemizdeki kimi İslam Hukukçularına göre de, Kur'ân'da bütün insanlığa 

hitap eden ve bütün zamanları kapsayan ebedi ve evrensel bir takım hükümler olduğu 

gibi, nazil olduğu dönemin tarihi, coğrafyası, örf ve adeti, anlayış ve uygulamalarıyla 

ilgili sorunlar ve bu sorunların çözümlerine dair hükümler de bulunmaktadır. 

Dolayısıyla bu gerçekten hareketle, söz konusu evrensel ve tarihsel unsurların 

birbirinden ayrılması için objektif kriterlerin bulunması gerekmektedir.1104 

 Kısacası Kur’an’ı yorumlamada asıl çözüm, sadece Kur’an’ın emirlerini tam 

manasıyla kendi bağlamları içinde ve evveliyatı açısından anlayarak, Kur’an ve 

Sünnetin getirdiği hükümlerin arka planındaki ilkeleri ve değerleri bulup çıkarmaya 

çalışmaktır. Kur’an’ın ilk nazil olan ayetlerinden itibaren temel gayreti ise, sosyo-

ekonomik adalet ve temel insan hakları alanında eşitliği vurgulamasıdır. Hatta 

tamamen dini ilkeler olan İslam’ın beş esası bile sosyal adaleti ve insan eşitiliğine 

dayalı bir toplum kurmayı hedeflemektedir. Fazlur Rahman’a göre, gayet belirgin 

olan toplumsal değişmeyi görmemezlikten gelip hala Kur’an’ın kurallarını 

görünüşteki literal manası ile uygulamakta ısrar etmek, Kur'ân'ın toplumsal ve ahlakî 

amaçlarını, hedeflerini kasden yok etmek demektir.  Mesela, bazı din adamlarının 

ileri sürdüğü, zekat vermek İslam’ın bir esası olduğundan, zenginlerin Allah katında 

sevap kazanabilmeleri için bir kısım insanların fakir kalması lazım geldiği yönündeki 

görüşleri, yani fakirlerin varlığını arzu eden böyle bir anlayış, Kur'ân'ın bizzat ana 

hedefine öldürücü bir darbe vurmaktadır. Yine aynı şekilde, kadınlar ne kadar eğitim 

görürlerse görsünler, onların mahkemedeki şehadeti erkeğinkinden değersizdir 

demek, Kur'ân'ın toplumsal değişimdeki amaçlarına insafsız bir hakarettir.1105 

 Fazlur Rahman’a göre İslam dünyasında kesinlikle eksik bırakılan husus, 

İslami hedefleri düşünce düzeyine taşımak için, amaçlı ve üretken –yorumcu bir 

çalışmadır. Ona göre, İslami dirilişin tek recetesi, Kur'ân'ın toplumsal tebliğlerini ve 

hukukî ilkelerini; bir yönden onun genel ahlakî öğretileri ve özellikle, belirlediği 

amaçları/ilkeleri ışığında; diğer yönden de onun sosyo-tarihi ortamının arka planını 

göz önüne alarak incelemektir.1106 Fazlur Rahman’a göre Kur'ân'a bir dini ve ahlaki 

ilke ve uyarılar kitabı olarak bakılmalı, onu hukuki bir belge olarak 

algılamamalıdır.1107 

 Mesela, Fazlur Rahman şu soruyu sorar, “Acaba el kesme, hırsızlığın 

önlenmesi için yegane tedbir midir, yoksa bu hükmün güttüğü amacı gerçekleştirmek 

için başka tedbirler de düşünülebilir mi?..” O, el kesme cezasını belli bir toplumsal 

yapının şartları içinde öngörülen bir tedbir şeklinde düşünür. Burada lafzın değil de 

                                                 
1103 Fazlur Rahman, “Kur'ân'ı Yorumlama”, s.101 
1104 Koca, “Bir Deneme”, s.77 
1105 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.92-94 
1106 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.242,266 
1107 Fazlur Rahman, İslâm, s.45 
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güdülen amacın ezeli geçerliliği savunur. Ona göre bu anlayışla gerçekleştirilen bir 

yasama faaliyeti de İslamın dışına çıkmış sayılamaz.1108 

 Özetle doğru bir Kur'ân yorumuna ulaşılabilmesi için yapılması gereken, onu 

parçacı ve lafızlara bağlı kalan bir yüzeysellik ve ruhsuz bir katılık ve sertlikle ele 

alma şeklindeki yaklaşımları terk ederek, onun ihtiva ettiği ve kanunların özünü 

oluşturan amaçları ve ilkeleri ortaya çıkarmaktır.1109 Zira vahyin yirmiüç yıl gibi 

uzun bir sürede inmesi ve o günden bugüne bin dörtyüz asırdan daha fazla bir 

zamanın geçmiş olması nedeniyle kaçınılmaz olarak Kur'ân mesajının ve Hz. 

Peygamberin mücadelesinin amacının ne olduğu ve Kur'ân'ın ve Hz. Peygamberin 

hangi amacı gerçekleştirmek istediğini anlama sorunu ortaya çıkmıştır ve bu çözümü 

gereken oldukça ciddi bir meseledir.1110 Ayrıca Müslümanlar da Kur'ân'ın ortaya 

koyduğu bu hedefleri gözetememiş ve gerçekte onun amaçlarına ket 

vurmuşlardır.1111 

 Fazlur Rahman’ın hükümlerde içkin olan amaçların dikkate alınması ve 

verilecek yeni hükümlerde de gerçekleşip gerçekleşmediği yönündeki fikirleri 

olumlu karşılanmakla birlikte, mevcut nasların bugünkü bir meseleyle ilgili olarak 

maksadı sağlamadığı gerekçesiyle atılmasının mümkün olamayacağı da dile 

getirilmiştir. Söz konusu nassın hükmünü atıp ona bigane kalmak yerine, onun 

hükmünün bugünkü mevcut şartlarda uygulanamayacağını kabullenip, uygun şartlar 

oluştuğunda tekrar uygulama alanına aktarılabileceğini söylemek daha geçerli bir 

tavır olacaktır. Çünkü ilahi, genel ve ebedi olan bir hükmün tamamen terk edilmesi 

mümkün değildir. Nitekim Hz. Ömer’in bir çok uygulaması da bu çerçevede 

gerçekleşmiştir.1112 

 Eski nesiller Kur'ân'ı ve Hz. Peygamberin sünnetini nasıl özgürcü 

yorumlamak, yani ideali ve ilkeleri vurgulamak ve onları kendi zamanlarının yeni 

yapısı içinde somutlaştırmak suretiyle kendi sorunlarını çözebilmişlerse, Fazlur 

Rahman, aynı yöntemle bizim de aynı şeyleri kendi çabamızla kendimiz için, kendi 

çağdaş tarihimiz için yapmamız gerektiğine inanmaktadır.1113 

 Aslında sanıldığının ve iddia edildiğinin aksine Kur'ân bize pek fazla genel 

ilke vermemekte; genelde belli somut tarihi meselelere çözümler getirmekte, kararlar 

vermektedir. Ancak ya açık bir şekilde ya da imalı bir yolla bu çözümlerin ve 

kararların arka planındaki sebepleri de sunmaktadır. İşte bizim yapmamız gereken 

genel ilkeleri bu sebeplerden çıkarabilmektir. Aslından Kur'ân'ın mesajı hakkında 

gerçeği elde etmenin tek emin yolu da budur. Kur'ân'ın indirildiği zamandaki 

toplumsal-tarihi ortamı gerektiği şekilde göz önüne alıp, Kur'ân'ın somut durumları 

                                                 
1108 Fazlur Rahman, İslâm, s.X (Çevirenlerin Önsözü’nden) 
1109 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.270,285 
1110 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.232 
1111 Fazlur Rahman, İslâm, s.46 
1112 Erdoğan, “Küllilik Cüz’ilik Dengesi”, s.37 
1113 Fazlur Rahman, Metodoloji Sorunu, s.184 
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değerlendirmesini temel alıp genelleme yapmalıyız. Çünkü Kur'ân'da bazı genel 

ifadeler ve ilkeler bulunsa da, bunlar daha çok fiilen ortaya çıkmış olan sorunların 

somut çözümlerinde gizlenmiştir. İşte genel ilkeler bu fiilen ortaya çıkmış olan 

meselelerin somut çözümlerinden ayrılıp çıkarılmalıdır.1114 Zira Kur'ân'daki fiili 

yasama o sırada mevcut olan toplumu, başvurulacak bir örnek olarak kısmen kabul 

etmek zorunda kalmıştır. Bu da açıkça, Kur'ân'daki fiili yasamanın bizzat Kur'ân 

tarafından lafzî anlamda ezeli olarak kabul edilmediğini bizlere göstermektedir.1115 O 

halde lafızların altında gizli olan genel ilkelere ulaşmak için gayret gösterilmelidir. 

 Ayetlerin anlamını ve amacını doğru bir şekilde anlayıp anlayamadığımızın 

kesin bilgisine, Kur'ân'ın belli ayetlerinin anlam ve içeriklerinden hareketle değil, bir 

bütün olarak, yani öğretilerinin tümünün birden ortaya koyduğu tutarlı bir ilkeler 

veya değerler bütünü olarak Kur'ânla ulaşabiliriz. Bunun da en sağlıklı yolu 

Şatıbî’nin de dediği gibi tümevarım (istikrâ) metodunu uygulamaktır.1116 

 Ancak Fazlur Rahman, Şatıbî’den yaptığı alıntılarla ilgili olarak etik 

davranmamakla eleştirilmiş, onun Şatıbî’ye kendi görüşlerini onaylatma gayretine 

düştüğü iddia edilmiştir. Çünkü Fazlur Rahman, Şatıbî’nin “muhkem olan naslar bile 

tek başlarına hüküm çıkarmada yeterli olmayabilir” dediğini ileri sürmüştür. Oysaki 

Şatıbî’nin sözünü ettiği mesele ‘hüküm’ çıkarma değil aksine ‘usul esasları’ çıkarma 

konusuyla ilgilidir ve o, usul kurallarının, delillerin istikrası sonucu elde 

edilebileceğini vurgulamaktadır. Yoksa onun sözlerinden “naslar hüküm ifade 

etmez” gibi bir neticeye ulaşmak asla söz konusu değildir. Zira füruata dair 

meselelerde esas alınan şey zanni delillerdir.1117 

 Fazlur Rahman’a göre, dinin toplumsal değişmenin tesiriyle yenilenmeyecek 

ve değişime uğramayacak olan kısmı sadece Kur'ân'dan çıkarılacak olan genel İslamî 

ilkelerdir. Ancak onun burada sözünü ettiği genel ilkeler, hem sınırları belirsiz ve 

tartışmaya açık, hem de ahlakî alan ile sınırlandırılmıştır. Daha açık söylemek 

gerekirse, genel ilkelerin tespiti Müslüman entelektüelin kişisel yorumuna havale 

edilmiştir. Tespit edilen bu ilkeler ise kişiden kişiye değişkenlik arz eden ve çok 

genel birkaç husus dışında belirlenmesi bir çok güçlüğü içinde barındıran 

hususlardır.1118  

 Fazlur Rahman’a göre ‘modernleşme’ insanların Kur'ân'ın temel hedeflerini 

içselleştirerek kendi durumlarına tatbikinden ibarettir.1119 Zira Hz. Peygamberin 

vefatından sonra özellikle sahabiler, Kur'ân ve Sünnet dışında ellerinde ayrıntılı ve 

fikren geliştirilmiş bir düşünce sistemi bulunmazken, yeni karşılaştıkları problemler 

karşısında, -konuyla doğrudan ve açık bir şekilde ilgili olanları hariç- genelde tek tek 
                                                 
1114 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.95 
1115 Fazlur Rahman, İslâm, s.47-48 
1116 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.96-98 
1117 Erdoğan, “Küllilik Cüz’ilik Dengesi”, s.15-17 
1118 İbrahim Hatipoğlu, “Fazlur Rahman: Hayatına ve Fikirlerine Dair Genel Bir Çerçeve”, Çağdaş 

İslam Düşünürleri, (Ed.Cağfer Karadaş), Arasta Yay., Bursa, 2003, s.79 
1119 Çiftçi, İslam’ı Yeniden Düşünmek, s.88 
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ayet ve hadislere müracaat etmiyorlardı. Yerel gelenek ve görenekleri de dikkate 

almakla birlikte daha çok yaşantılarında bizzat rehberleri olan ve onların tüm 

varlıklarını kuşatan Kur'ân'ın genel öğretilerinin bütünlüğüne dayanarak çözüm 

buluyorlardı. Yani Kur'ân'ı yaşayarak geçirdikleri tecrübeler ışığında karar 

veriyorlardı. Onlar Kur'ân'ın amaçları konusundaki genel bir anlayışa 

dayanmaktaydılar. Tabiî ki herkes bu melekeye sahip değildi, söz konusu 

kabiliyetteki sahabilerin sayısı oldukça azdı.1120 Sahabilerin sünnete bakışları da aynı 

çerçevede gerçekleşmiştir. Onlar Hz. Peygamberin birçok davranışına şahit 

olduklarından onun ortaya koyduğu amaçlar doğrultusunda hareket etmişlerdir. Hatta 

Fazlur Rahman’a göre Hz. Ömer, sünnetin temellerini canlı, güçlü ve giderek verimli 

tutmak adına sünnete bile karşı çıkmıştır.1121 

 Mesela Hz. Ömer bazı önemli konularda Hz.Peygamberin savaşa dair 

sünnetinin şeklini değiştirmiş ancak, Hz. Peygamberin sünneti, bu değişiklikten 

dolayı daha verimli olmuştur. Sevâd arazileriyle ilgili uygulamasıyla Hz. Ömer, 

nassın ve Peygamberin uygulamasının “tekil” anlamı yerine, Kur'ân'ın bütünsel 

anlamını (ruhunu) göz önünde bulundurmuştur. Bunu yaparken de Kur'ân'a atfı daha 

ziyade ‘zihinsel’ olmuştur.  Zaten Fazlur Rahman ictihattan bahsederken de bunun, 

teknik bir süreç olmasının yanında, bir de doğrudan metne başvurmaksızın, 

haddizatında içselleştirilmiş olan mesajın ‘zihinsel bir atıfla’ yeni durum ya da 

sorunlara tatbikini kastetmektedir. Sonraki dönemlerde de Müslümanlar nasları 

Kur'ân'ın amaçları doğrultusunda değerlendirerek mesela, Kur'ân'ın şahitlik 

hukukunu değiştirmişler ve böylece iki şahit üzerinde ısrar etmek yerine, davaları bir 

şahit ve bir yemin esasına göre karara bağlamaya başlamışlardır. Çünkü onlar 

Kur'ân'ın asıl istediğinin, iki şahidin şahitlikte bulunması değil, adaletin 

gerçekleştirilmesi olduğunun bilincindeydiler.1122 

 Fazlur Rahman Kur'ân'ın hedeflediği amaçlardan oluşan genel ilkelere göre 

nasların yorumlanması gerektiği yönündeki fikirlerinin yanlış anlaşılmaması 

gerektiğini ifade ederek, şekil ile öz arasında kesin bir ayırımdan yana olmadığını, 

özü önemseyip şekli onun hantal bir eşi olarak gören anlayışı özellikle reddettiğini 

vurgulamaktadır. Ona göre  şekil ve öz birlikte bir arada, birbirine bağlı ve 

dolayısıyla her biri zorunlu ve arzu edilir unsurlardır. Ancak, bununla birlikte 

şekillerin de bir değişme tarzı vardır, ama yine de aynı kalırlar. Asıl zararlı olan 

şekiller değil, fakat şekilciliktir.1123 

 Ancak ne varki Fazlur Rahman’ın bir çok meseledeki, mevcut ihtiyaçları göz 

önünde bulundurarak ve Kur'ân'a dönerek yeni ictimaî-ahlakî amaçlar doğrultusunda 

çözümler üretmek gerektiği şeklindeki görüşü, Kur'ân'ın zahirini reddetme, İslam’ın 

                                                 
1120 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.100-101 
1121 Fazlur Rahman, Metodoloji Sorunu, s.35,189 
1122 Fazlur Rahman, Metodoloji Sorunu, s.185-186,195 
1123 Fazlur Rahman, Metodoloji Sorunu, s.195 
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uygulamasında Hz. Peygamber ve sonrasında ortaya çıkan tarihi tecrübe ve birikimi 

hiçe sayma ve sonuçta dinde reform yapma gayretleri şeklinde algılanmıştır.1124  

 Fazlur Rahman’a göre “İslamî çağdaşlığın bir anlamı varsa, o da kesinlikle 

şeriatın muhtevasının değişime büyük ölçüde ve çok yönlü bir değişime tabi 

tutulması gerektiğidir. İfade ettiğim şekilde değişim ilkesi kabul edilirse bu faaliyet 

hiçbir şeyle sınırlandırılamaz; hatta Kur'ân'ın kanun koyan ayetleri dahi bu yeni 

yorumun kapsamı dışına itilemez. Bu ilkenin tek sınırı ve gerekli çerçevesi, Kur'ân'ın 

sosyal amaçları, temel manevi ve ahlakî ilkeleridir.”1125 

 Fazlur Rahman’ın bu türden yaklaşımları bir çok tepkiyi de beraberinde 

getirmiş, onun hermenötik  anlama ve yorumlama yöntemi, kutsalın insan hayatından 

kovulması ve modern akli verilerle sürekli değişken bir seyir izleyen fizik 

gerçeklerin (aklın) belirleyici kılınması suretiyle “atı arabanın arkasına koşmak” 

şeklinde değerlendirilmiştir. Tarihin sadece belli bir dönemine etkin şekilde 

müdahale edip, daha sonra gelecek olanları kendi başlarına bırakan ve dünyadan elini 

çeken bir ilah anlayışının, Kur'ân'ın tanıttığı “Alemlerin Rabbi” olamayacağı ifade 

edilmiştir.1126 

 

C. Hasan Hanefi    
 

Hasan Hanefî (d.1935) günümüz tefsir çalışmalarının şerh ve hamasi nutuklar 

arasında sıkışıp kaldığını ve dolayısıyla dünya ile bağının da kopuk olduğunu ileri 

sürmektedir. Aslında geçmiş dönemlerde de durum pek de bundan farklı değildi. 

Mesela, Fıkhî Tefsir Ekolleri, Kur'ân hükümlerini hedeflediği amaçlarından 

soyutlayarak veya bu boyutunu unutarak yorumlamaya çalışmış ve bu nedenle de 

kuru bir şekilciliğe mahkum olmuştur.1127 

 Lügavi tefsirleri de vahyin zaman ve mekan boyutunu göz ardı edip, çağdaş 
yaratıcılığın önünü tıkamakla itham eden Hanefî, felsefi tefsirlerden, kelami tefsirlere 

hatta ıslahatçı tefsir ekollerine kadar bir çok tefsir yönteminin eksik yönlerine 

göndermede bulunarak bunların hepsinin başarısız olduğunu belirtmektedir. Bu 

tespitlerinden hareketle o, söz konusu eleştirileri de boşa çıkaracak adına “vakıî 

tefsir” dediği yeni bir metod önerisi getirmektedir. Ona göre “vakıî tefsir” asla literal 

yani sadece lafzın sınırları içerisinde hareket eden bir tefsir değidir. Aksine içerik ve 

amaç kriterlerini göz önüne alan, makasıd ve mesalih ekseninde hareket eden bir 

tefsir yöntemidir. Çünkü zarûrât-ı diniyeyi (beş zaruret) bırakıp; ikincil, üçüncül 

konulara takılıp kalmak vahyin mantalitesine de ters düşmektedir. Bu durumda 

hayatın içinden bizzat yaşanarak elde edilen tecrübeler ışığında bir tefsir faaliyetinin 

                                                 
1124 Alparslan Açıkgenç, “Fazlurrahman”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, İst.,1995, XII, 280-286 
1125 Fazlur Rahman, “İslamî Çağdaşlaşma; Alanı, Metodu ve Alternatifleri”, (Çev.Bekir Demirkol), 

İslamî Araştırmalar, C.IV, S.4, s.319 
1126 Ebubekir Sifil, Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi-II, Kayıhan Yay., İst.,1999, s.68 
1127 Fehmi Ahmet Polat, Çağdaş İslam Düşüncesinde Kur'ân'a Yaklaşımlar, İz Yay.,İst, 2007, s.45 
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içinde bulunmak, çok daha gerçekçi olacaktır. Sufiyenin diğer tefsir ekollerinin 

çalışmaları hakkında ileri sürdükleri, minberlerden gösteriş amaçlı yapılan, boğazdan 

aşağıya geçmeyen ve bu nedenle insanların davranışlarında da en küçük  bir olumlu 

tesir meydana getirmeyen, öz ve ruhtan yoksun yorumlar şeklindeki nitelemelerine 

Hanefî de aynen katılmaktadır.1128 

 Hanefî benimsediği bu tefsir anlayışında önceliği tamamıyla çağın 

problemlerine ve tecrübelerine vermekte ve bu konuda hiçbir sınırlamayı kabul 

etmemektedir. Buna rağmen ona göre bu yaklaşım vahyi inkar değil tasdiktir. Zira 

vahyin kendisi her zaman ve zeminde insanların maslahatlarını gözetmektedir. Vahiy 

asla; tabiat, insan, ilim ve toplumla çatışma halinde değildir çünkü vahyin kendisi 

gerçekte vakıanın çağrılarına bir cevap olarak gelmiştir. Dolayısıyla sebepler, 

ayetlerin inişini gerektirdiği içindir ki vahyin, tabiatı esas alan bu özelliğini kavrayan 

Hz. Ömer dahi pek çok nassı uygulamamıştır.1129 Vahiy, hiçbir faydası ve gereği 

olmadan öylesine gönderilmiş değildir. Tam aksine, ancak Hz. Ömer gibi çok az 

sayıda insanın çözümleyebileceği problemlerin halli için gönderilmiştir. Aynı gerçek, 

vakıanın fikre, dinamik olanın durağan olana önceliğini ispat eden esbâb-ı nuzülde 

de bizzat görülmektedir. Hanefî, kendisinin ortaya attığı vakıî tefsir yönteminin 

dışında kalan yorum şekillerinin, zaman ve mekanın ötesinde kalmış, vakıanın 

dışında dolaşan ve insanların problemlerini çözemeyen, evrensel, kuşatıcı bir İslam 

söylemini tekrarlayıp duran yaklaşımlar olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre 

tefsirler Allah’ı değil, insanı ve onun problemlerini merkeze almalıdır.1130 

 Temelleri Aristo’ya kadar uzanan olgusallık (vakıîlik) anlayışı, İslamiyette de 

var olan bir eğilimdir. Ancak İslamiyetteki olgusallık, Aristo’nun ekolünden değil 

kendi dinamiklerinden kaynaklanan bir olgusallıktır. İstikra, illet, masalih-i mürsele 

gibi Müslümanlarca geliştirilen metodlar bunun en açık örnekleridir. Aynı şekilde, 

nüzul sebepleri ile nasih ve mensuh konuları da vahyin temelinin vakıa olduğunu 

açıkça göstermektedir.1131 

 Ona göre, bazı suçların mesela hırsızlığın ve cinayetin cezası hatta zina ve 

kazifle ilgili davaların hukuki prosedürleri de belirlendiği  halde, şarap içme, kumar 

oynama ve faizli işlemler için cezaların tayin edilmemiş olması aynı şekilde bir 

olgusallık göstergesidir. Zira böylece o dönemin çokca görülen yanlışların belirlenip 

toplumdan silinmesi, kadının ve zayıfların haklarının korunması ve intikam 

duygusunun şiddetinin hafifletilmesi amaçlanmıştır.1132 

 Aslında dini ifadeler bir bütün olarak inşâî oldukları için hermenotik veya 

başka adlarla, tarihselcilik, modernizm vb. adlar altında, onların vakıaya mutabık 
                                                 
1128 Polat, Kur'ân'a Yaklaşımlar, s.46 
1129 (Hz. Ömer’in nasları uygulamaması onları tamamıyla reddetmesinden değil,  aksine yine 
insanların ve toplumun maslahatı geregi tatbikini ertelemesinden kaynaklanmaktadır. Konuyla ilgili 
daha geniş değerlendirmeler için Bkz. tez metninin ‘Sahabe Dönemi Amaçsal Yorumlama’ bölümü. 
1130 Polat, Kur'ân'a Yaklaşımlar, s.47-49 
1131 Hanefî, İslami Araştırmalar, s.72 
1132 Hanefî, İslami İlimler, s.201 
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olup olmadıklarını araştırmak anlamlı bir arayış değildir. Çünük bu tavır, dinin 

mahiyeti konusunda yanlış bir tasavvura sahip olmanın sıradan bir neticesidir. Çünkü 

dini ifadeler, varlığın sebebi olarak, medlullerini kendileri oluşturan ifadelerdir ve 

bunlar bu halleri ile insanın varoluşunun mahiyetini teşkil eden ahlakilik ile aynıdır 

ve bundan dolayı da varoluşu öncelerler. Varoluşu önceleyenin varoluş sonrası ile 

sağlamasını yapmaya çalışmak, onun mahiyetini henüz anlamamış olmakla eş 
anlamlıdır. İnşa konusundaki tavrın veya dinin esas itibariyle inşai olduğunu fark 

etmenin Kur'ân'ın anlaşılmasında mutlak anlamda belirleyici bir etkisi vardır. 

Dolayısıyla bu tavır Kur'ân'ın anlaşılmasında ‘doğrulama’ veya ‘yanlışlama’ gibi bir 

yaklaşımı anlamsız kılmıştır. Çünkü Kur'ân bütün düşünce ve hayatı önceleyen ve 

her şeyin ancak ondan sonra ve ona bağlı olarak varlık ve anlam kazandığı bir 

‘nimet’, bilgi ve varlık kaynağı olarak kabul edilmiştir. Bu noktadan bakıldığında 

toplum, ne kadar zorunlu olursa olsun, müstakil bir değer kaynağı olabilecek bir 

merci olmamakla birlikte, hakikatin ‘içinde’ veya ‘vasıtası ile’ gerçekleştiği bir vasat 

olabilmektedir. Kısacası toplumun kendisi bir ‘vasıta değer’ olmakla birlikte bir 

değer kaynağı değildir. Bilindiği gibi din hayatla özdeş değildir; özellikle asli 

unsurları açısından, tamamen olgunun karşısında yer alır ki gelenek bunu dinin esas 

itibariyle ‘inşâî’ olduğunu söyleyerek ifade etmiştir. Bu nedenle hayat hiçbir zaman 

dinin kendisi olamaz.1133 

 Eğer ‘dinin yeniden anlaşılması’ fikri ile, din ile hayat arasında günümüzde 

açıkça gözüken aşırı mesafenin, hayat veya olgusal olan lehine bir meşrulaştırma 

kastediliyorsa, bu kasıt netice itibariyle en iyi ihtimalle dinin bir kısmından 

vazgeçme anlamına gelecektir. Halbuki din insanların uydurduğu bir şey değil, yol 

gösteren bir hidayettir. Hiçbir insanın başkaları adına ve başkaları için dinin ne 

olduğuna karar verme yetkisi yoktur. Din kendi esaslarını kendi içinde ve kendi 

kaynağında taşıdığı gibi, nasıl anlaşılacağının yöntemini de ihtiva etmektedir. 

Kısacası kim ve ne adına olursa olsun, insanlar İslamı olduğu şekliyle kabul veye 

reddederler, bunu orta bir yolu yoktur. Gerçekte İslam, hayat ile irtibatını kurarak, 

toplumsal hayatın dinle bağını çeşitli seviyelerde kurup, yeniden kazanma ve yeniden 

üretme imkanını göstermiş, müstakil bir ‘sistem’dir. Müstakil bir sistem olarak da 

kendi kendine referanslı ve kendi dışında olanı kendisine uydurmadıkça kabul 

etmeyen bir özelliğe sahiptir.1134 

 Hanefî’nin nas-olgu ilişkisine dayandırdığı vakıî tefsir anlayışı son tahlilde, 

maslahatların naslara öncelenmesi gerektiği anlayışıyla ilintilidir. 

 Hatta onun bir çok usul konusunu dahi “ümmetin maslahatları” çerçevesinde 

yorumladığı görülmektedir. Mesela ona göre icma, ümmetin ittifakının ve her çağın 

gereklerinin dikkate alınmasının bir delilidir. Aynı zamanda icma, ümmetin 

maslahatlarının bir teşri kaynağı olduğunun da ispatıdır. Çünkü Müslümanların güzel 

                                                 
1133 Görgün, İlahi Sözün Gücü, s.37,43-44,182 
1134 Görgün, İlahi Sözün Gücü, s.183-185 
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gördükleri şey, Allah katında da güzeldir. Aynı şekilde mücmel ve mübeyyen lafızlar 

konusu da bir çok manadan birinin tercih edilmesi yolunda insani gayretler için geniş 
bir alan sunmaktadır. Bu gayretler, şartların ve umumi maslahatın gerçekleştirilmesi 

yolunda yönlendirilmelidir. Mücmel ve mübeyyen, vakıanın önemini ve manalar 

arasında yapılacak bir tercihin ümmetin çıkarları doğrultusunda yapılmasının 

zaruretini de ortaya koymaktadır. Ayrıca nass, zahir, tevil konuları da yanı vurgulara 

sahiptir. Çünkü, nass ve zahir lafızlar yoruma imkan vermezken, tevil; vahiy 

nasslarının ümmetin şart ve maslahatları doğrultusunda kullanılması imkanını ve 

ümmetin maslahatlarının kurban edilmesi uğruna nasslar üzerinde sebatın kabul 

edilemezliğini göstermektedir1135 

 Hanefî, her hüküm ayetinin sonsuza değin baki kalacağı anlamında şeriatin 

bir evrenselliğinin asla bulunmadığını ileri sürmekte ve asıl değişmez ve evrensel 

olanın, bu hükümlerin üzerine bina edildiği maksatlar ve maslahatlar olduğunu 

belirtmektedir.1136  

 Zira insanla ilgili tarihi unsurların vahyin, dolayısıyla Kur'ân'ın bütününün 

muhtevasında belirleyici olduğu bir gerçektir. Çünkü Mekke ve Medine 

dönemlerinin ekonomik, kültürel ve siyasi şartları tarafından belirlenen tarihsel bir 

durum söz konusudur.1137 

 Sol İslâm olarak nitelendirdiği bir anlayışı temsil eden, Marksist kültürlerden 

ve batılı filozoflardan özellikle de Spinoza’nın fikirlerinden etkilenmiş olan 

Hanefî’nin, “vakiî tefsir” adını verdiği bu yaklaşımıyla, olguyu ve tecrübeyi vahye ve 

onun lafızlarını içeren Kur'ân'a öncelediğini, zaman ve mekan unsurlarını 

mutlaklaştırdığını görmekteyiz.  

Kur'ân'ın amaçlarını dikkate alan, makasıd-ı şerianın önemini ve öncelenmesi 

gerektiğini vurgulayan, insanların maslahatlarını gözeten kısaca öze ve ruha atıfta 

bulunan Hanefî’nin sonuçta geldiği nokta, nasların metnini hiçe saymak ve tamamen 

subjektif olan zaman ve mekan unsurlarını nasların önüne geçirerek mutlaklaştırmak 

olmuştur. Bu durumda vahyin, nasların ve haliyle Kur'ân'ın yeri ve değeri ne 

olacaktır. Dolayısıyla onun ortaya koyuduğu bu sistem daha baştan arızalıdır ve bu 

nedenle de vahiy ve Kur'ân dairesinin dışında kalmaktadır.  

Kısacası onun amaçsal yorumlama yaklaşımı, hedeflediği gayeler 

çerçevesinde Kur'ân’ı anlamlandırma yönündeki klasik çalışmaların dışında ayrı ve 

aykırı bir yere oturmaktadır. Hanfî’nin kendince geliştirdiği bu yöntemin, daha 

önceki bölümlerde yer verdiğimiz serbest yorum anlayışını çağrıştırdığı 

görülmektedir.1138 

                                                 
1135 Hanefî, İslami İlimler, s.154, 161-162 
1136 Ebû Zeyd, “Soruşturmalar”, (Çev.Ömer Özsoy), İslâmiyât, Ankara, 1998, C.1, S.4, s.271-273 
1137 Yasin Aktay, “Anlama, Vahiy ve Tarih”, Tezkire, Ankara, 1998,  S.5, s.32 
1138 Bkz. tez metni “İslam Hukukunda ve Çağdaş Hukukta Yorum Teknikleri” bölümü “Serbest 
Yorum” alt başlığı. 
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Hanefî aslında Kur'ân'ın anlatmak istediği değil, kendinin anlamak istediği bir 

dünyayı onda aramaktadır.1139 

 

D. Nasr Hamid Ebu Zeyd  
 

Fikir alt yapısının oluşumunda Mutezilî düşünce ekolünün etkisi büyük olan 

ve Marksist gelenekle bağını her zaman sürdüren Ebû Zeyd’e (d.1943) göre Kur'ân 

kültürel bir üründür. Onun kültür tanımına göre de, bunun anlamı; zımnen de olsa 

Kur'ân'ın beşeri bir ürün olduğunu ifadeden ibarettir. 1140 Neticede Ebu Zeyd 

Kur'ân'ın tarihsel ve beşeri okumasını önermektedir.1141 Buna göre, Kur'ân'ı tarihsel 

bir açıdan okumamak ve Kur'ân'da geçen lafızların tarihsel olabileceklerini göz ardı 

etmek Kur'ân'ı anlamamakla eş anlamlıdır.1142 

 Kimilerine göre, Ebu Zeyd’in asıl hedefi, vahye kutsal gözüyle bakan İslami 

düşünceyi değiştirmek ve Kur'ân'ı akılcı, bilimsel ve önyargısız kriterler ışığında 

okunmasını temin etmektir.1143 

 Ebu Zeyd de selefi Hanefî gibi, vakıi tefsir metodunu savunmakta ve nas ile 

olgular arasında doğrudan bir ilişki olduğu tezini ileri sürmektedir. Onun temel çıkış 
noktasına göre, hiçbir nas içinde bulunduğu ortamdan ayrı bir varlığa sahip değildir. 

Dolayısıyla bir metnin içinde var olduğu ortamdan ayrı düşünülememesi, zorunlu 

olarak nassın olgudan etkilenmesi anlamına gelir. Bu yaklaşım ilahi metinler için de 

aynen geçerlidir. Bu itibarla bizim, ayetin indiği mekan ve zamanda hangi anlama 

geldiğini belirlememiz gerekir. Ancak şartların değiştiği bir yerde artık önemli olan, 

ayetin taşıdığı yedinci asır anlamı değil bugünkü dünyaya vermesi gereken anlamdır. 

Kısacası ona göre vakıilik devam etmektedir ve realite neyi gerektiriyorsa ayet o 

şekilde yorumlanmalıdır. 1144  

 Tabiki böyle bir anlayış sonuç itibariyleri bizleri ilahi kitapları ve nübüvvet 

kurumunu gereksiz görmeye kadar götürebilecek bir yaklaşımdır. Zira şayet insanlar 

her zaman ve şartta kendi maslahatlarını tespit etme yetisine sahiplerse kitaplara ve 

peygamberlere de ihtiyaç yok demektir. 

 Bu yaklaşımına örnek olarak o, Hz. Ömer’in müellefe-i kulûb konusundaki 

uygulamasını göstermektedir. Hz.Ömer, zekattan müellefe-i kuluba pay ayrılması 

yönündeki hükmün illetini, bizzat nassın kendisinden hareketle değil ama nassın 

genel bağlamından  çıkarmış ve ‘kalplerin ısınldırılması’ndaki amacın, zayıf olan 

İslam’ı güçlendirmeye yönelik olduğunu kavramıştır. Dolayısıyla konuyla ilgili 

                                                 
1139 Aktay, “Vahiy ve Tarih”, s.39 
1140 Polat, Kur’ân’a Yaklaşımlar, s.142-143,146 
1141 Ali Harb, el-İstilâb ve’l-İrtidât (el-İslâm Beyne R.Garaudy ve N.Hâmid Ebû Zeyd), el-Merkezü’s-

Sekafî el-Arabî, Beyrut, 1997, s.96 
1142 Polat, Kur’ân’a Yaklaşımlar, s.148 
1143 Polat, Kur’ân’a Yaklaşımlar, s.148-149 
1144 Polat, Kur’ân’a Yaklaşımlar, s.275, 303-304 
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hükmün konuluş amacı ortadan kalktığı için hükmün uygulamasına da Hz. Ömer 

tarafından son verilmiştir.1145 

 Ebu Zeyd, lafızları sabit kalsa da Kur'ân'ın anlamlarının, Hz.Peygamber 

döneminin anlamlarını da aşacak biçimde değişebileceğini ileri sürer. Mesela, 

kadının hiçbir hakkının olmadığı bir dönemde Kur'ân'ın kadına mirastan tayin ettiği 

pay bir tekamül olmakla birlikte bugün bu anlam ve anlayışın değişmesi gerekir. 

Zira, Kur'ân'ın bütün zaman ve mekanları kuşatabilmesi ve her dönemin şart ve 

ihtiyaçlarına karşılık verebilmesi ancak bu şekilde mümkün olabilir. Fakat ne yazık 

ki içtihat, Kur'ân'ın lafzî sınırlarında durmuş ve değişen vakıaya ayak 

uyduramamıştır.1146  

 Lafızların kuru kalıplarına yapışmak, literal bir okumayı dayatmak, aslında 

vakıayı tümüyle ortadan kaldırmayı netice vereceği gibi, vahyin maksatlarını da göz 

ardı etmeyi gerektirecektir.1147 

 Ebu Zeyd’in bu yaklaşımının temelinde onun, ayetlerin indirilmesi sürecinde 

vakıa/olguyu bir şart olarak değerlendirmesi yatmaktadır. Oysaki vakıalar nuzül 

sürecinde belirleyici değil sadece etken konumundadırlar.1148 Başka bir deyişle nüzul 

döneminde mevcudun dikkate alınması demek, mevcudun vesile olması demektir. 

Ancak modernizm, nüzul dönemini nazil olan ayetlerin “esası” olarak kabul ettiği 

gibi, bu çerçevede yaşadığız dönemdeki mevcudun da “esas” kabul edilmesi 

gerektiğini ileri sürer. Modernizmin en önemli özelliği, Kur'ân'ı en iyi ihtimalle bir 

“bilgi kaynağı” olarak kabul etmesi; onun bir varlık kaynağı olduğunu 

anlayamamasıdır. Modernizmin en uç savunucuları için Kur'ân sadece nüzul dönemi 

için, o dönemdeki mevcut hakkında, tarihi bir bilgi kaynağından öte bir belge 

değildir.1149 

 Diğer taraftan literal okuma beşeri metinler için asla doğru değildir. Çünkü bu 

tarz okuma sonuçta metni kutsallaştırır. Ancak aynı iddiaların bir dini metin 

açısından tutarlı olmadığı belirtilmelidir. Çünkü zaten bir mümin açısından Kur'ân 

kutsaldır ve zamanın değişmesiyle değişmeyen ilkeleri içinde barındırır. O halde 

Kur'ân metnine literal yaklaşımın, İslam yorum geleneğinde benimsenmiş bir yöntem 

olduğu kabul edilerek yadırganmaması gerekir.1150 

 Ebu Zeyd’e göre şeriatin uygulanmasını istemek, sırf vakıaya kör kalmak, 

şeri hükümlerin arkasında yatan hikmetleri (amaçları) görememek ve kendimizi şari’ 

yerine koymak demek değildir. Ona göre, Kur'ân'ın indiği ilk dönemde İslam kuruluş 
aşamasındaydı ve kurulduğu toplumun yapısına uygun kurallar getirmek bir 

zorunluluktu. Çünkü kanunlar ancak yaşayan canlı bir gelenekle birlikte 

                                                 
1145 Ebu Zeyd, Mefhûmu’n-Nas, s.117 
1146 Polat, Kur’ân’a Yaklaşımlar, s.291 
1147 Polat, Kur’ân’a Yaklaşımlar, s.331 
1148 Ahmet Nedim Serinsu, Tarihsellik ve Esbâb-ı Nüzûl, Şule Yay., İst.,1996, s.67-68 
1149 Görgün, İlahi Sözün Gücü, s.211-212 
1150 Polat, Kur’ân’a Yaklaşımlar, s.332-333 
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uygulanabilirdi. Bu sebeple İslam, ilk dönemde farklı bir teşride bulunmamıştır. 
Ancak ikinci dönemde yeni bir toplum inşa etme zarureti doğduğundan, bir 

hareketlilik gözlenmiştir. Bu hareketlilik de yine toplumla beraber yürüyen 

uygulamalar eşliğinde olmuştur. Çünkü hadlerin amacı, öncelikle Müslümanları 

korumaktır. Korunacak Müslüman olmadığında bu kuralların da anlamı yoktur. 

Bugünkü toplumunda cahiliyeden farkı yoktur ve bu nedenle hadlerin 

uygulanmasının gerekli olduğu görüşü geçersizdir.1151  

 Netice itibariyle nas-olgu ilişkisi konusunda Ebu Zeyd, vakıanın asıl ve göz 

ardı edilemez olduğu kanaatindedir. Nas vakıadan doğar, vakıanın dilinden ve 

kültüründen mefhumlar meydana gelir; insanla olan etkileşim sürecinde anlamlar da 

yenilenir. Öyleyse önce de, sonra da vakıa vardır. Gelecekte de var olacaktır. Donuk 

bir metin uğruna olgunun heder edilmesi, hem olgunun hem de nassın masala 

dönüşmesine sebep olur.1152 

 Gerek Ebu Zeyd ve gerekse Hasen Hanefî vahyin indiği ortamın şartlarının, 

vahyi belirleyici güce sahip olduğu fikrini taşımaktadırlar. Hatta bu nedenle yani o 

dönemin şartlarına tam anlamıyla vakıf olmak mümkün olamayacağı için, Kur'ân'ın 

nüzül zamanındaki anlamına ulaşmanın da imkansız olduğunu düşünmektedirler.1153 

 Bu açıkça, dinin belirleyici olmasını, vahyin normatif kurallar içermesini 

dışlamak anlamına gelir. İlahi hakikatleri ihtiva ettiğine inandığımız bir Kitab’ın 

işlevsizleştirilmesidir. Hatta fonksiyonel hale getirilmek istendiğinde de, bunun 

insanın irade ve iznine havale edilmesidir. Bu ise sonuçta ilahi kitapların ve 

peygamberlerin gerekliliklerini tartışmaya açacak bir yaklaşımdır. Dolayısıyla nas-

olgu ilişkisinde etkilenen ve yönlendirilen konumuna, nassın kendisini değil, bu 

nassa muhatap olan insanı koymak gerekir. Zira hem dinin amacı hem de tarihi 

tecrübeler bunu birer göstergesidir.1154 

 Vakıayı önceleyen bir tefsir anlayışı neticede, vakıanın nesnel olarak 

algılanabileceğinden hareketle onu mutlaklaştırıp, ölçüt haline getirmektedir. Din 

alanında ise, hadiselere tamamen dışarıdan bakan bir yaklaşımda bulunmak imkansız 

gibidir. Çünkü inananlara göre zaten her şeyin külli bilgisi Allah’ın katındadır. 

Dolayısıyla vakıayı da, tarihi de, zamanı da yaratan O’dur. Bu nedenle vakıi tefsir 

yaklaşımı, vakıaların sadece ayetleri daha iyi anlatan olgular olarak değerli 

olduklarını bize göstermekle sınırlı kalmalıdır.1155 

 Zira, özellikle Kur'ân ve hadisler söz konusuysa, bunlarla müslümanın 

ilişkisi, bir özne-nesne, bir suje-obje ilişkisi olamaz. Bunlar arasındaki ilişkiye 

varoluşsal bir ilişki olarak bakmak gerekir. Yani Kur'ân ve hadisler, Müslümanın 

varoluşunun kaynağı olduğundan, bunlar söz konusu ise müslümanın kendisini 

                                                 
1151 Polat, Kur’ân’a Yaklaşımlar, s.179-180 
1152 Polat, Kur’ân’a Yaklaşımlar, s.343 
1153 Aktay, “Vahiy ve Tarih”, s.40-41 
1154 Polat, Kur’ân’a Yaklaşımlar, s.347 
1155 Polat, Kur’ân’a Yaklaşımlar, s.356-357 
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bunlardan ayırarak, “ben ve Kur'ân” demesi düşünülemez. Çünkü müslümanın 

benliği zaten Kur'ân olmadan yani Kur'ân'a inanmadan var olamaz. Ancak çağımızda 

genel olarak modernleştirilmiş Müslümanlar olarak Kur'ân ile ilişkilerimiz oldukça 

sıkıntılı bir hal almıştır. Kur'ân'a “nesnel” yaklaşmak gibi bir durumla karşı karşıya 

kalıp, Müslüman ile Kur'ân'ı arasındaki, dünyasının esasını oluşturan ve onu 

önceleyen, bu anlamda varlık ve bilgi kaynağı olan Kur'ân yerine, onu “nesne” haline 

getiren bir anlayış gelişmiştir. Kur'ân'ın varlığımız ve Müslüman olarak 

varoluşumuzla irtibatını kurmadan, ilk ve önce olan, sonra ve sıradan hale 

getirilmeye çalışılmıştır. Halbuki bizim Kur'ân'ı anlama ve yorumlama meselesine 

yönelirken, öncelikle kendi varoluşumuzu söz konusu etmeli ve bu çerçevede, sadece 

bir bilgi kaynağı olarak değil, aynı zamanda bir varlık kaynağı olarak Kur'ân'ı 

yeniden teşhis etmeliyiz.1156 

 Diğer bir konu ise nass-maslahat ilişkisinde, maslahatın yeri hususudur. Ebu 

Zeyd bu konuda ikincisi yönünde görüş bildirir ve maslahatların öncelenmesi 

gerektiğini savunur. Diğer taraftan nasların maslahatları içerip içermediği konusunda 

da o, naslara bu açıdan yaklaşılmasının onların içermiş olduğu değerleri ortadan 

kaldıran ve manadan çok şekle önem veren bir anlayışın ürünü olduğu görüşünü 

taşımaktadır. Dolayısıyla bu anlayış, maslahatların naslarda içerilmiş olduğu 

görüşünü dayatan bir yaklaşımdır.1157 

 Ebu Zeyd’in kullandığı kavramlardan diğer ikisi de “mana” ve “amaç” 

terimleridir. O bu iki kavram arasında farklılıklar görmektedir. Mana, nasların 

mantukundan  doğrudan doğruya anlaşılan ve kültürel bağlamı içinde dilsel yapının 

tahlilinden elde edilen ‘mefhumu’ temsil etmektedir. Bu, metnin çağdaşlarının 

mantuktan çıkardıkları mefhumdur. Diğer bir ifadeyle, anlamın, metinlerin içinde 

doğdukları ve biçimlendikleri tarihsel delaleti gösterdiği de söylenebilir. Ancak ona 

göre, sadece ‘mana’ üzerinde yoğunlaşmak, metni belirli bir dönem içerisinde 

dondurmak ve onu tarihsel bir hadise veya örneğe dönüştürmek demektir. ‘Mana’ ile 

‘amaç’ arasındaki temel farklardan biri “mana”nın tarihsel bir özellik taşıyor 

olmasıdır. Yani “mana”, ancak dahili dilsel bağlam ile harici sosyo-kültürel bağlamın 

tam olarak bilinmesiyle elde edilebilir. “Amaç” ise, her ne kadar manadan ayrı 

düşünülemez hatta ancak manadan hareketle bilinebilirse de, çağdaş bir karakter 

taşır. Yani metnin doğduğu asrın dışında bir asra ati okumadan elde edilir. Zaten, 

eğer amaç manayla iç içe değilse ve manadan hareket etmiyorsa , o zaman okuma 

‘te’vîl’ olmaktan uzaklaştıkça ‘telvîn /ön yargılı okuma’ya dönüşür. ‘Mana’ ile 

‘amaç’ arasındaki ikinci fark ise, mananın dikkat çekici bir derecede nisbî 

değişmezliğe/statikliğe sahip oluşuna karşın ‘amacın’ okuma ufuklarının 

farklılıklarına bağlı olarak dinamik bir karaktere sahip olmasıdır.1158 

                                                 
1156 Görgün, İlahi Sözün Gücü, s.211 
1157 Polat, Kur’ân’a Yaklaşımlar, s.180-181 
1158 Nasr Hâmid Ebû Zeyd, Nakdu’l-Hitâbi’d-Dînî, (2.Baskı), Sîna li’n-Neşr, Kahire, 1994, s.220-221 
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 Ebû Zeyd ‘amaç’ kavramı ile ‘makasıd’ı kastetmektedir. Ona göre, ‘amaç’ 

tarihsel değil çağdaş olduğundan, makasıdın, yaşadığımız asrın gerekleri 

çerçevesinde ve yeni bir İslami bakış açsının oluşması sırasında ortaya çıkan 

problemleri çözecek nitelikte yeniden tespitinin yapılması gerekmektedir. Makasıdın 

tespitinde kullanılan klasik metot, esas itibariyle nasların dilsel anlamını inceleme ile 

meşgul olmuştur. Oysa genel nitelikli bir ‘mana’ya ulaşmak,  ancak nass-olgu ilişkisi 

ışığında mümkün olabilir. Kısacası Ebû Zeyd, makasıdın nassların dilsel anlamlarına 

değil ilk olarak ortaya konduğu tarihsel şartlarla ilgili bilgiye yani ‘mana’ya 

dayanarak tespit edilmesi gerektiğini ileri sürmüş; bu açıdan önceki alimlerin tespit 

ettiği makasıd kategorilerini tenkit etmiştir. Ona göre, nasların külli anlamları, cüz’î 

ve küllinin tarihi ve sosyal olgu ile etkileşiminin göz önünde bulundurulması sonucu 

ortaya konulabilir. Bu durumda zaruri beş esası da kapsayacak nitelikte daha genel 

ve bütüncül nitelikte ilkeler tespit etmek mümkün olur. Hatta kendisi dinin esas 

aldığı üç temel ilkeyi ‘akıl, hürriyet ve adalet’ şeklinde sıralar. Ebû Zeyd’e göre bu 

üç ilke, zaruri beş maksadı, hatta bütün fıkıh usulü kaidelerini de içerecek şekilde 

genel amaçsal ilkelerdir. Kapsamı bu denli geniş olduğu için de yukarıda sayılan üç 

ilke şeriatın külli maksatlarıdır. İçtihad için kullanılan araçlara ilaveten, dini nasların 

incelenmesi, anlaşılıp yorumlanması daa bu üç ilke ışığında gerçekleştirilmelidir. 

Donukluk ve taklitten kurtulmanın yolu sadece bu budur.1159 

Diğer taraftan ona göre maksat, asla fıkıhçıların belirlediği gibi beş taneyle de 

sınırlandırılmamalıdır. Hatta bu anlamda hiçbir sınır konulmamalıdır; çünkü maksat, 

her anın kendi içinde taşımış olduğu ihtiyaçlara göre değişkenlik gösteren bir 

şeydir.1160 

 Ebu Zeyd’e göre, Şer’i amaçlar (Makasıd-ı Şeria) ancak metnin olguyla olan 

ilişkisinin araştırılmasıyla ortaya çıkarılabilir. Ancak ne yazık ki çağdaş dini söylem 

ısrarla bu gerçeği görmezden gelmektedir.1161 

 Neticede, görüşlerine kısaca yer vermeye çalıştığımız son üç modernist 

düşünürün batıda gelişen din felsefesinin konu ve problemlerinden etkilendikleri 

görülmektedir. Oysaki bunların, İslam düşüncesindeki problemlerle, lafzi ve zahiri 

bir takım benzerlikleri bulunmakla birlikte, asılları ile ilişkili olarak irdelendiğinde, 

bunun bir yanılgı olduğu görülecektir. Buradan hareketle “Hermenötik” 

Hristiyanlığın “ilmi”iken, İslam Medeniyeti, “Fıkıh Usulü” ilmini geliştirmişitr. Bu 

iki disiplin, her birisi ortaya çıktığı din ve medeniyetin mahiyetine uygun olarak 

meydana geldiği için, birbirlerinin alternatifi olmayan; her biri din ve dini metin 

anlayışları birbirinden mahiyetçe tamamen ayrı iki medeniyete mahsus ilimlerdir.1162 

Bu nedenle Hristiyanlık dini ve dini metinleri için geliştirilmiş olan Hermenötik 

                                                 
1159 Mehmet Emin Maşalı, “Nasr Hâmid Ebû Zeyd”, Çağdaş İslam Düşünürleri, (Ed.Cağfer Karadaş), 

Arasta Yay., Bursa, 2003, s.179 
1160 Polat, Kur’ân’a Yaklaşımlar, s.182 
1161 Ebu Zeyd, Mefhûmu’n-Nas, s.117 
1162 Görgün, Anlam ve Yorum, s.163 
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ilmiyle, İslam dininin ve dini metinlerinin yorumlanmaya çalışılması büyük bir 

çelişkiyi ve yanlışı beraberinde getirmiştir. 
 Mesela, “efsaneden arındırma” Hristiyan teolojisinin asıl vazifesi olagelmiştir. 
Bu nedenle, bu bağlamda üzerinde durulan efsane ve sembolik dil merkezli 

tartışmalar, tamamen Hristiyanlığın temel dini metinlerinin özelliklerini dikkate alan 

tartışmalardır. Buna karşılık İslam toplumu içinde Kur'ân ve hadislerin anlaşılması ve 

yorumlanması ile ilgili tartışmalar, ne efsane ne de sembolik dil ile doğrudan alakalı 

tartışmalardır.1163  

 Dolayısıyla dini metinlerin anlaşılması ve yorumlanması söz konusu 

olduğunda İslam Dünyasında gelişen tavırlar ve yöntemlerle Batı dünyasında gelişen 

tavırlar ve yöntemler arasında söz konusu dini metinlerin ve bu metinleri anlama ve 

yorumlamaya yönelenlerin ait oldukları dünyaların farklılıklarından kaynaklanan 

esaslı farklılıkların olması gayet doğaldır. Bu yönden anlama ve yorumlama üzerinde 

dururken aynı zamanda bu yöntemlerin ilk elden yöneldikleri metinler ile ait oldukları 

dünyanın özelliklerini dikkate almak gerekecektir. Müslümanların dünyası kadar din, 

vahiy ve metin anlayışlarının da Batılılarınkinden ne noktalarda farklı olduğunun iyi 

tespit edilmesi gerekir.1164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1163 Görgün, Anlam ve Yorum, s.84 
1164 Görgün, Anlam ve Yorum, s.52 



 278 

SONUÇ 
 

Kainatı ve içindekileri bir hikmet ve amaçla var eden, kurduğu sistemde hiçbir 

gereksiz fiil ve unsura yer vermeyen Yaratıcı’nın haliyle indirmiş olduğu kitaplarla ve 

peygamberlerle de gerçekleştirmeyi hedeflediği bir takım amaçlarının olması 

kaçınılmazdır. Dolayısıyla bütün emir ve yasaklara da bu açından bakılması gerekir. 

Öncelikle peygamberler ve son nebi Hz.Muhammed, (s.a.s.)  

görevlendirilmeleriyle gözetilen amacın ve kendilerine verilen kitaplar vasıtasıyla, 

İlahi İrade tarafından yeryüzünde tesis edilmek istenen düzenin şuurundaydılar. 

Hayatları boyunca da bu amaçlar uğruna mücadele verdiler. Hz.Peygamber sünnetiyle 

İlahi Mesajın hedeflerini açıklamaya ve uygulamalarıyla da bunları kişisel ve 

toplumsal hayata aksettirmeye çalışmıştır. Onun bu çabalarını gören ve eğitiminden 

geçen Sahabiler ise söz konusu amaçların en çok farkında olan ve bunlar için en çok 

gayret gösteren kesim olmuş, onlardan sonra bu görevi tabiûn müslümanlar 

devralmışlardır. Ancak daha ilk halifeler döneminden itibaren Kur’ân’ı lafızlarına ve 

zahirine hapsetmek isteyen bir damar hep ola gelmiştir. Bu kesim vahyin ruh ve 

manasından çok kabuğuna yani sözcüklerine değer vermiştir. Bunun ilk tezahürleri de 

haliyle Kur’ân’ın yorumlarında kendisini göstermiştir. Tefsir eylemi olarak 

isimlendirilen yorum ve anlama faaliyetleri daha çok şekilsel açıklamalar olarak 

nitelendirilirken, tevil adıyla anılan çabalar ise lafızları da göz ardı etmeden, vahyin 

ruh ve amaçlarını da nazara alan yaklaşımlar olarak algılanmıştır. Gerçi tevil 

kelimesi, Kur'ânî bağlamın dışında olan ‘yorumlama’ manasında daha sonraki 

dönemlerde kullanılmaya başlanmıştır.  
Te’vil’i, daha sonra özellikle Usul-u Fıkıh alanında geliştirilen yorumlama 

tekniklerinin özünü içinde barındıran ve genellikle amaçsal yorumlamaya tekabül 

eden geniş kapsamlı ve çekirdek bir kavram olarak algılamak mümkündür. Çünkü 

gerek maslahat, istihsan ve gerekse sedd-i zerai gibi amaçsal yorumla teknikleri öz 

olarak hem Hz.Peygamber tarafından hem de sahabilerce kullanılmış ancak o 

dönemlerde isimler ve sistemaktik henüz ortaya çıkmamıştır.  
Fıkıh usulünde, hakkında nas bulunmayan olayları da içine alacak şekilde 

hükmü genişleten Kıyas metodunun en önemli unsuru olan ‘illet’lere dayalı bir 

yorumlama esasına dayanan ‘illet tekniğ’inde, hükmün dayanağı olduğu tespit edilen 

belirli bir unsur dikkate alınarak, o unsurun benzerinin başka tikellere uygulanmasıyla 

yorumlama cihetine gidilmiştir. Bu teknikte yeniden üretme ve yorumlama eyleminin 

olmadığı aksine kopyalama işleminin yapıldığı statik bir uygulamanın söz konusu 

olduğu ve bu nedenle illet tekniğinin lafzî yorumlama türlerinden biri olarak 

görülmesi gerektiği ileri sürülmüştür. 

Ancak bu yaklaşımın aşırı bir yorum olduğu da ortadadır. Zira kıyasın ana 

unsuru olan illet (vasıf) belirlenirken bu vasfın dayanması gereken (ve hemen hemen 

bütün fıkıh ekollerince benimsenen) “insanların maslahatını temin etme” (münasib) 
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şartı aranmakta, illetin illetliği de bu maslahatı gerçekleştirmek için bir mazınne 

(emare) olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak promlem olarak görülen asıl konu; bu 

illetlerin belirlenmesinde çok sıkı şartlar ortaya konmuş olması ve bunun da kıyas 

tekniğini aşırı şekilciliğe sürükleme tehlikesini barındırmasıdır. 

Yorumlama mantık ve yaklaşımlarından diğeri olan hikmet tekniğinde ise, 

statik ve değişmez ögeler yerine özellikle nasların teşriinde hedeflenen amaçlar 

dikkate alınarak daha dinamik ve üretken bir uygulama gerçekleştirilmeye 

çalışılmıştır. Bu nedenle lafzî yöntemlerle veya illet tekniğiyle yapılan yorumlar hep 

hikmet tekniğiyle kontrol edilmeli bir nevi sağlaması yapılmalıdır. 

Fakat hikmet (amaçsal yorumlama) tekniğiyle yapılacak yorumların, nasların 

lafızlarını iptal edecek boyutlarda olmaması ve objektifliği, hukuk emniyeti ve 

istikrarını zedeleyecek ve hukuki bir kargaşaya neden olabilecek dereceye 

ulaşmaması gerekir. İşte bu noktada, İslam hukukunun ruhunu çok iyi kavramış ve 

çok iyi yetişmiş hukukçulara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Zira Kur’ân’ın anlaşılması ve yorumlanması söz konusu olduğunda onun 

lisanî özelliği belirleyici bir konumdadır. Yani konunun ‘nazım’ denilen tamamen 

şekli bir yönü de vardır. Dolayısıyla Kur’ân’ın lafzen Allah kelamı olması ve bu 

şekilde değişmeden nakledilmesi onun lafzını da vazgeçilmez kılmaktadır. Yani 

gerçekte nazım; mana ve maksatları içinde barındıran vazgeçilmez bir vasıtadır. 

Amaçsal yorumlamanın kaynağını, Fıkıh Usulü’nün tedvininden çok daha 

öncelere yani Hz.Peygamber ve Raşid Halifeler dönemine kadar götürmek 

mümkündür. Amaçsal yaklaşımlarla ilgili gerek Hz.Peygamber’den ve gerekse Raşid 

Halifelerden -özellikle de Hz.Ömer’den- rivayet edilen yorumlar oldukça dikkat 

çekicidir. Bu zeminden hareketle yapılan ictihatlar tabiûn döneminde de devam 

etmiştir. 
Müçtehid İmamlar döneminde geliştirilen, Kur’ân’ı ve onun açıklamalarından 

oluşan hadisleri yorumlama ve anlama metodolojisi olan Fıkıh Usulu aracılığıyla, 

naslarla gerçekleştirilmek istenen amaçlar doğrultusunda ictihadlar yapılmaya gayret 

edilmiştir. Bu amaç; en genel ifadesiyle, içinde –zorluk ve sıkıntının kaldırılması, 

hafifletme, kolaylaştırma gibi- bir çok unsuru barındıran çok kapsamlı bir ifade olan 

“maslahat” kavramıyla adlandırımıştır. Bu gözetilen genel hedefe göre nasları 

yorumlamak için de; istihsan, zerai, istıslah, örf ve hile-i şeriye gibi “amaçsal 

yorumalama mekanizmaları” geliştirilmiş, hatta bu genel amaçların bir çoğu ‘külli 

kaideler’ halinde de kayıt altına alınmıştır.   
Sahabe döneminden başlayıp, müctehid imamlar asrına kadar devam eden bir 

çizgide, İslam alimleri nasların zahirleri ile amaçları arasında bir çelişki meydana 

geldiğinde, nassı tahsis, takyid veya uygulamasını tehir yoluna gidebilmişlerdir. 

Sözünü ettiğimiz dönemler bu yaklaşımı yansıtan bir çok örnekle doludur. Onların bu 

yöntemi hiçbir şekilde nasların metnini iptal ve nesh olarak algılanmamış, İslam’ın en 

genel amacı olan ümmetin maslahatları doğrultusunda lafzın zahirinin uygulamasının 
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ertelenmesi şeklinde değerlendirilerek bunun dinde bir esneklik olduğu 

vurgulanmıştır.  
Yaptığımız inceleme ve karşılaştırmalar neticesinde İslam Hukuku’nda 

geliştirilen yorum teknikleriyle, Kara Avrupa’sı Hukuk ekolleri tarafından kullanılan 

yorum teknikleri arasında büyük oranda benzerlikler olduğu görülmüştür. Lafzî 

yorumdan, tarihsel yoruma, amaçsal yorumlamadan, serbest yorumlamaya kadar 

kullanılan bir çok çağdaş yorum tekniklerinin İslam Hukukunda da izdüşümlerine 

rastlanmıştır. Özellikle de karma yorum metodunun İslam alimlerince daha çok 

benimsenip kullanıldığını sözlememiz mümkünse de, bu yöntemlerin mota mot İslam 

Hukuku’nda geliştirilen tekniklerle örtüştüğünü ileri sürmemiz yanlış olacaktır. 

Çünkü her iki hukuk alanının özellikle kaynakları açısında çok temel ve inkar 

edilemez önemli farklılıklarının olduğu bir gerçektir. Ancak bununla birlikte İslam 

dünyasında amaçsal yorumlama yaklaşımının, lafzi yorumlama yöntemleri kadar 

işlenip, kullanılmadığını da söylememiz gerekir. Bu açıdan yapılan çalışmaların 

eksikliği oldukça kendini hissettirmektedir.  

Diğer taraftan Cüveynî ile başlayıp, Gazâlî ile gelişen ve Şatıbî ile görece 

kemal noktasına ulaşan Şer’î amaçları (Makasıd-ı Şeri’a) tespit etme yönündeki 

gayretler ne yazık ki daha fazla gelişme gösterememiştir. Makasıd-ı Şeria teorisini 

daha sistemli hale getirdiği, Fıkıh Usulü ilminin temellerine yerleştirerek hemen 

hemen bütün metodolojik konulara bu teoriyle açıklama getirmeye çalıştığı için 

Şatıbî’nin bu alandaki gayretleri ve katkıları hiçbir şekilde inkar edilemez. Ancak 

temel/zorunlu Şer’î amaçların sayısının; can, din, nesil, akıl ve mal şeklinde beş ile 

sınırlandırılması ve bu hedeflere yenilerinin eklenmemiş olması ile aralarındaki 

hiyerarşik sınıflandırmanın nasıl yapılacağı bir tartışma konusudur. Mesela, 

hürriyetler, insan hak ve özgürlükleri, adalet ve barış gibi amaçların bu külli hedefler 

listesine dahil edilmesi düşünülemez mi? Kısacası bu alan, külli Şer’î amaçların 

belirlenmesinde belki de en geçerli yol olan tümevarım (istikra) yöntemiyle nasların 

nihai hedeflerinin belirlenmesi yönündeki gayretlere hala ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca 

daha çok teorik bir yaklaşım görüntüsü veren bu konunun –usülde tercihler sahasına 

dahil edilmiş olsa da- Kur'ân tefsirine ve pratik hayata aktarılmasında da gereken 

neticelere ulaşılamadığı kanatindeyiz. Bugüne kadar tespit edilmiş ve günün ihtiyaç 

ve ilgilerine göre yenilerinin de tespit edileceği amaçlar doğrultusunda eğitim ve 

yönetim sistemlerimize yön vererek, ferdi ve toplumsal hayatımızı yeniden dizayn 

edebilecek açılımları gerçekleştirebilmeliyiz.   

İslam Hukuku’nun temel amaçlarının hangi yöntemlerle neye göre 

belirleneceği, prensip ve ilkelerin neler olacağı da çözüm bekleyen konulardan bir 

diğeridir. Mesela; kimilerinin ırzın korunması amacını da zorunlu ilkelerden saymak 

suretiyle işaret ettikleri gibi, mutlak Kur’ânî bir nassın ve haddin mevcudiyeti yani 

kazif fiilinin yasaklanmış olması buradaki amacı zorunlu temel hedeflerden biri 

haline getirir mi? Yoksa ırzın korunması amacı ikincil (hâcî) bir amaç mı kabul 
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edilmelidir? Bu hususlarda temel ölçütlerimiz neler olmalıdır? Görüldüğü gibi konu 

göreceli bir hal almakta ve sabit değişmez ilkelerin belirlenmesinin güçlüğü ortaya 

çıkmaktadır. 

Ve yine, neslin korunması amacından kastedilen hedef, soyun belirsiz 

olmasının önüne geçmek mi yoksa ‘insan türünün korunması’ mı olmalıdır? Zaruri ve 

zorunlu olan hangisidir? Bütün bu konular bir cevap beklemekte ve daha kapsamlı 

çalışma ve araştırmaları gerekli kılmaktadır. 

Ayrıca şer’i hükümlerde yer alan amaçlar arasında da ‘ilk amaç’, ‘nihaî amaç’ 

gibi bir takım sınıflandırma ve kademelendirmelere de gidilebilir. Mesela, kısas ve 

idam cezalarıyla ilk bakışta gözetilen bir kısım ilk kademe amaçlardan öte nihaî bir 

hedef olan, ‘adalet’ amacından söz edilebilir. Aslında ‘adalet’ idesi de son amaç 

olarak nitelendirilemez. Çünkü adaleti tesis etmekle gözetilen amaç nedir? sorusuna 

da insan tekinin ve toplumun huzur ve mutluluğu cevabı verilebilir. Dünyevî sistem 

ve ideolojilerde son amaç belki bu alabilir. Ancak semavî dinlerde bir de metafizik 

amaçlardan –nitekim kimi usulcülerin işaret ettikleri gibi- söz edilebilir. Zira İslam’da 

insanın sadece bu dünyada değil öteki alemde de – temeli Allah’ın sevgisini 

kazanmaya matuf şer’in belirlediği çerçeve dahilinde elde edilebilecek olan- 

mutluluğu amaçlanır. Buna da ‘amacın’ ‘amacı’ diyebiliriz. Dünyevî bütün kural ve 

kaideler de neticede hep bu son amaca ulaşmak için birer ‘vasıta amaçlar’dır. 

Görüldüğü gibi İslam dini hem dünyayı hem de ahireti bir bütün halinde ele alan ilahi 

bir din olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebepledir ki şer’i amaçlar arasında dini ve 

dünyevi ayrımına gitmek pek de rağbet görmeyen bir yaklaşım olarak kalmıştır.  
 Başka bir açıdan bakıldığında aslında -Ricoeur’un dediği gibi-, yorumcunun 

vazifesi, bir eseri müellifinden daha iyi anlamak olmamalıdır; aksine bir metni 

anlamak isteyen, kendisini o metin tarafından söylenene, o metnin anlamına bağlı 

hissetmeli ve onun kendisini götürdüğü yere gitmelidir. “Anlam”, metnin müellifinde 

veya onun kasdında değil, metindedir ve orada aranmalıdır. Müslümanların asıl 

görevi bizzat ilgili hükümlere tabi olmak ve onları yerine getirmektir. Böylece 

amaçlar da gerçekleşmiş olacaktır. Zira söz konusu hükümler aynı zamanda amaçları 

da içinde barındırmaktadır. 

 Ayrıca, Şer’î amaçlar (Makasıd-ı Şerî’a) konusuyla, Kur’ân’ın amaçları 

(Makasıd-ı Kur’ân) konusunun bir birinde farklı alanlar olduğu yönünde yaklaşımları 

da dikkate almak gerekmektedir. Buna göre Şer’î amaçlar insanların fiilleriyle ilgili 

hedefleri içerirken, Kur’ân’ın maksatları insanlığa bütün bir alem tasavvuru 

kazandırarak hayatı anlamlandırmaya ve konumlandırmaya hizmet etmektedir. Diğer 

bütün hukuki ve ahlakî hükümler bu kainat ve hayat algısının üzerine inşa 

edilmektedir. Yani bu evrenin ve içindekilerin ve ‘ben’in sonsuz ilim ve kudret 

sahibi biri tarafından yaratılmış olduğunu benimsemek ve bu Yaratıcının mekanik bir 

sistem kurup onu kendi haline bırakan ilgisiz ve deist felsefede olduğu gibi 

tamamıyle işlevsiz bir ilah olmayıp aksine her an varlıklara müdahale eden daha 
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doğrusu O’nsuz evrenin varlığını sürdürmesinin mümkün olmadığı bir Yaratıcı 

olduğuna inanmak.  Kur’ân’ın Allah olarak isimlendirdiği bu ilah, kendi köşesine 

çekilmiş bir varlık olmayıp, yarattıkları içinde en şuurlu kıldığı insanlarla da irtibata 

geçen, onlara kendisini tanıtması için tarihin her döneminde kitaplar ve elçiler 

gönderen bir İlahtır. Ve hatta bu kitap ve elçiler sadece O’ndan haber vermekle 

kalmamakta, bu yaşamın dışındaki başka bir hayattan, farklı bir alemden, dünyada 

iken yapılanlardan sorumlu tutulacağımız büyük bir mahkemeden de haber 

vermektedir. Bütün bu mesajların insanlara ulaştırılmasında peygamberlerin kilit rol 

oynadıkları ise izah gerektirmeyecek kadar açıktır. İşte bu inanç manzumesi –tevhid, 

nübüvvet, ahiret-ve ontolojik tasavvur Kuranî hedeflerin en büyükleridir ve adalet, 

eşitlik, hürriyet, ahlak, ibadet, hak ve hukuk gibi diğer gerçekleştirmeyi istediği 

bütün hedeflerin de temelini ve özünü oluşturmaktadır. Bu tasavvuru 

gerçekleştirmeden diğer bütün amaçlar dayanaksız ve ruhsuz olacağından 

gerçekleştirilmeleri de mümkün değildir. Bu alanda da Gazâlî’nin öncülük yaptığını 

ve onun, Şer’î amaçları da kapsayacak şekilde, Kur’ân’ın küllî hedeflerini 

belirlemeye çalıştığını görmekteyiz. Hatta Şatibî’nin Şer’î maksatlar sisteminde 

önemli bir yer tutan  ‘varlık kazandırılması açısından’ amaçlar ayrımının ilham 

kaynağının Gazâlî’nin bu tasnifi olduğu anlaşılmaktadır. Kur’ânî amaçlarla çağdaş 
hukukun amaçlarının –itikad boyutu hariç- özellikle ‘adalet ve eşitliği sağlama’ ve 

‘hürriyet’ esasları üzerinde birleştikleri görünmektedir. Eski çağlara kadar dayanan 

hukuk ekolleri incelendiğinde hukukun en büyük amacının adaleti sağlamak olduğu 

görülmektedir. 

Şer’i amaçların (Makasıd-ı Şeri’a) yanı sıra, Kur'ân'î amaçların belirlenmesi 

hususunda da İslam alimleri çalışmalar yapmışlar ve Kur'ân'ın temel amaçlarını 

ortaya koymuşlardır. Haliyle Şer’î amaçlarla, Kur'ânî amaçların genel olarak 

birbirleriyle uyum halinde olup ortak değerlere işaret ettikleri ileri sürülebilirse de 

Kur'ânî amaçların çok daha kapsamlı hedefler ortaya koyduğu söylenebilir. Mesela 

Kur'ânî amaçlardan olan tevhid, nübüvvet ve ahiret şuuru kazandırma ilkeleri, Şer’i 

amaçların ‘dini koruma’ ilkesi altında toplanabilir. Ancak klasik çalışmalarla 

belirlenen Şer’i amaçlarda dini koruma ilkesiyle vurgunun daha çok kafirlerle ve 

bidatçilerle mücedele ve irtidadın yasaklığı gibi menfi yönlerde olduğu ve  genel 

olarak iman ve ibadetlere işaret edildiği görülmekte fakat tüm bunların temeli olan 

tevhid, nübüvvet ve ahiret ilkelerinden söz edilmemektedir. Aynı şekilde hayatın, 

aklın, neslin ve malın korunması amaçları da genel anlamıyla ‘adalet’ ilkesinin 

tezahürleri olarak değerlendirilebilirse de, Kur'ân'ın amaçlarından olan ‘adalet’ 

ilkesinin bütün bu hedefleri de içinde barındıran çok daha kapsamlı bir amaç olduğu 

açıktır. Bu itibarla Kur'ân'ın yorumlanması açısından, onun en temel amaçları olan ve 

dolayısıyla bütün sure ve ayetlerine sirayet etmiş olan; tevhid, nübüvvet, ahiret ve 
adalet ilkelerinin, Nursî’nin belirttiği gibi, Kur'ân'ı ve her bir ayetini yorumlarken 
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esas umdeler olarak hep gözetilmeleri gerekir. Dolayısıyla Kur'ân'ın tevhid, nübüvvet, 

ahiret ve adalet ilkelerine aykırı bir yorumunun kabul görmemesi gerekecektir. 

Ancak Kur'ân'ın, özellikle adalet temel amacının unsurlarından olan, eşitlik, 

hürriyet gibi ilkeleri ‘hakim’ olan Batı düşüncesine göre değil, İslam’ın kendine 

mahsus fikir ve değerlerine göre ele alınmalıdır. Mesela, hürriyet Kur'ân'a göre, 

Batı’da hakim olan anlayışta olduğu gibi ‘başkasının haklarını çiğnemedikçe kişinin 

istediği her şeyi yapabilmesi’ anlamına asla gelemez. Zira “insanlar hürdür ama yine 

de abdullahtır” Kur'ânî mantığıyla Müslüman ferd sadece başkasına değil ‘haramlara’ 

girmekle neticede kendisine de ‘zarar’ verecek şeyleri yapmamalıdır. Kısacası 

Kur'ân'ın hürriyet anlayışında, nefsin her arzusuna uyarak sefih bir hayatı tercih 

etmenin asla yeri yoktur. Tabiî ki ahlaki değer ve ilkeler açısından da mesele yine 

Kur’ânî perspektiften ele alınmalıdır. 

 Kur’ân’ın yorumunun, taşıdığı ve gerçekleştirmeyi hedeflediği amaçlar 

çerçevesinde yapılması gerektiğine dikkat çeken, Fazlur Rahman, Hasan Hanefî ve 

Ebu Zeyd  gibi çağımız bilginlerinin ise maslahatları ve maksatları gözetme adına, 

tarihsel olanı ve olguyu önceleyip hatta mutlaklaştırarak, Vahyin lafızlarını kısmen 

veya tamamen göz ardı etmek suretiyle, çağdaş hukuk ekollerince kullanılan ‘serbest 

yorum’ tekniğine yaklaştıkları görülmektedir.  

 Fakat, Kur'ân'ı anlamak için bu kelamın Allah’a ait olduğunun ve O’nun 

sıfatlarının şuurunda olmak ve Allah’a izafe edilmesi muhal olan nitelemelerden 

uzak durmak gerekir.Yani inanç konusunda berrak bir zihne sahip olmayanların 

Kur'ân'ı anlama konusunda da sıkıntıya düşecekleri açıktır. Modernist yazarlarda işte 

böyle bir problemin varlığının hissedilir derecelere ulaştığı da görülmektedir. 

 Oysaki  Kur'ân'ın doğru bir şekilde yorumlanıp anlaşılabilmesi için, fıkıh ve 

tefsir usulünde ifade edilen bir takım temel ilkelere dayanmak gerekmektedir. Yani 

öncelikle Kur'ân'ın Allah kelamı ve tüm insanlar için bir rahmet olarak gönderildiği 

ve Hz. Peygamberin sünnetinin de bağlayıcı bir şekilde Kur'ân'ı tefsir ettiği 

prensipleri hareket noktası olarak benimsenmelidir. Kısacası Kur'ân'ın anlaşılması ve 

yorumlanması hususunda sayılan diğer bütün şartlar, ancak bu ön şartlara bağlı 

olarak bir anlam ifade edebilirler. Dolayısıyla bu temel ilkeleri benimsemeyen 

kimselerin yapacakları yorumlar dini ilimler açısından hep problemli kabul edilecek 

ve bunlara bir değer de atfedilmeyecektir. 
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ÖZET 
 

 
Kur’ân’ın her bir hükmünün gerçekleştirmeyi hedeflediği bir takım 

amaçlarının bulunduğu inkar edilemez. Bu amaçlar öncelikle Hz.Peygamber ve 

sonrasında sahabe ile tabiun tarafından biliniyordu. Onlar hükmü naslarda 

bulunmayan yeni olaylarla karşılaştıklarında Kur’ân’ın ihtiva ettiği bu cüz’î ve küllî 

esasları dikkate alarak ictihad yapıyorlardı. Verdikleri hükümlerde en genel 

anlamıyla ümmetin maslahatlarını gözetiyor, toplumun zarara uğramasını 

engellemek ve faydasına olan hususları temin etmek amacıyla, zaman ve şartların 

gerektirmesiyle, Kur’ân ve sünnetin naslarını tahsis ve kayıtlama yoluna 

gidebiliyorlardı. Kimi zaman da yine aynı gerekçelerle nasların hükümlerini 

uygulamayı tehir ediyorlardı. 

Daha sonra gelen nesiller tarafından da Kur’ân’ın anlaşılmasında ve 

yorumlanmasında bu amaçsal yaklaşım devam ettirilmeye çalışılsa da lafzî ve şekilci 

anlayışlar her zaman varlıklarını sürdürdü. Bu iki yol öncelikle daha çok lafızcılık 

olarak görülen ‘tefsir’ ile ruha ve öze ulaşmaya çalışan ‘tevil’ kavramlarıyla ifade 

edilen yöntemlerde kendisini göstermiştir.  Müçtehid imamlar döneminde bir çok 

unsuru içinde barındıran ve Kur’ân’ın en genel amacı olarak kabul edilen maslahat 

prensibine dayalı ictihatlar yapılmıştır. Bu esasın öncelendiği, istihsan, zerâi’, 

istıslah, örf, hiyel ve benzeri amaçsal yorumlama mekanizmaları geliştirilmiştir.  
 Diğer taraftan Cüveynî ile başlayıp Gazâlî ile gelişen ve Şatıbî de zirve 

noktasına ulaşan Şer’î amaçlar (Makasıd-ı Şeria) sistemi kurulmuştur. Kur’ân’ın aslî 

ve araçsal amaçları belirlenmeye çalışılarak bunlara dayalı ictihad anlayışı 
oluşturulmaya gayret edilmiştir. Kur’ân’ın en temel/zorunlu amaçlarının; hayatın, 
dinin, aklın, neslin ve malın korunması olduğu ifade edilerek bunların sayısını beş 
ile sınırlı olduğu ileri sürülmüştür. Temel amaçların belli sayıyla sınırlandırılması ve 

bunlar arasındaki hiyerarşik sınıflama hep tartışma konusu olmuştur. Temel amaçlara 

yenilerinin eklenmesi gerektiği, ahlak, insan hakları gibi bir takım ilkelerin ihmal 

edildiği iddia edilmiştir.  
 Ayrıca çağdaş hukuk sistemlerinin yorum teknikleriyle İslam Hukuku’nun 

yorum yöntemleri arasında, mota mot bir özdeşlikten söz edilemese de, yaklaşım 

itibariyle benzerlikler olduğu görülmektedir. Müslüman hukukçuların diğer 

yöntemleri de içinde barındıran karma yorum tekniğini daha çok benimsedikleri 

anlaşılmaktadır. 

 Ancak Kur’ân’ın amaçları (Makasıd-ı Kur’ân) ile Şer’î amaçların 

(Makasıd-ı Şeria) birbirinden farklı olduğu, Makasıd-ı Kur’ân’ın şer’î amaçları da 

içeren daha kapsamlı amaçlardan oluştuğu görülmektedir. Şer’î amaçlarla daha çok 

insanların fiilleriyle ilgili hedeflere vurgu yapılırken Kur’ân’ın amaçları ihmal 

edilmiştir. Mesela, beşeri hukuk sistemlerinde, hukukun en genel amaçları olarak ön 

plana çıkarılan, adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramlara Şer’î amaçlar arasında yer 
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verilmediği, ancak Kur’ân’ın amaçları arasında sayıldığı görülmektedir. Kur’ân’ın 

amaçları en genel tasnifle tevhid, nübüvvet, ahiret ve adalet kavramları altında 

toplanmış, adalet amacının; eşitlik ve hukuk yanında ahlak ve ibadet gibi amaçları da 

içinde barındırdığı fikri ileri sürülmüştür.  

 Çağdaş Müslüman bilginler tarafından da ele alınan, Kur’ân’ın temel 

amaçları çerçevesinde yorumlanması anlayışı daha çok serbest yorum anlayışına 

kayarak maslahatlar ve nasların genel ruhu nazara verilerek manaların kalıpları olan 

lafızların tamamen göz ardı edilmesiyle sonuçlanmıştır. 
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ABSTRACT 
 

It is evident that all verses of the Quran have its own specific objectives to 

establish.  These objectives were known in the first place by the the Prophet 

Muhammad, His companions and tabiun. They were making judgements in 

accordance with the particular and general principles contained in the Quran when 

they faced with the new events not covered by the nass. They take into account the 

interests of the ummah in the generic sense, and in order to protect the Muslim 

community from harms, and assuring what is to its benefit, they opt for the 

assignment and restrictment of the injunctions of  the Quran and Sunnah, given the 

limitations of time and space. Occasionally, with the same arguments, they postpone 

the application of those injunctions. 

Although the later generations tried to pursue the same teleological course in 

the comprehension and interpretation of the Quran, literalist and formalist 

understandings have survived. These two schools expressed themselves  primarily in 

the concepts of tefsir, viewed as literalism, and of te’vil, which tried to catch up the 

gist and the spirit.  In the period of muctehid imams (jurist leaders), 

ictihads(jurisprudence) were made in accordance with the principle of maslaha 

(good cause), considered to be the most general objective of the Quran. Accordingly, 

such mechanisms of teleological interpretations as istihsan, zerai, orf, hiyel and the 

like, as the corollary of this principle, were developed. 

On the other hand, the system of the objectives of the Sharia (Makasıd-ı 

Sharia) beginning from Cuveyni through Gazali and reaching its peak with Şatıbi, 

was devised. An understanding of ictihad was tried to be established based on the 

primary and secondary objectives of the Quran. It has been contended that the 

principal objectives of the Quran are five: the protection of life, religion, intellect,  

family and property. The limitation of the principal objectives with a specific number 

and the hierarchical classification among them have been controversial. It has been 

claimed that new ones should be added to the list of objectives and that such 

principles as morality and human rights have been disregarded.  

Although one cannot mention a one to one correspondence between the 

interpretive techniques of modern legal systems and of the Islamic law, there are 

some similarities in terms of their approaches. It is understood that Muslim jurists 

have adopted a mixed interpretation technique involving other methods as well. 

It is argued, however, that the objectives of the Quran differ from the 

objectives of the Sharia and that the objectives of Quran are more comprehensive and 

inclusive of  the objectives of Sharia. Because the objectives of Sharia refer more to 

the actions of people, it neglects the objectives of Quran. To illustrate,  one can point 

to the fact that justice, equality and liberty treated in secular legal systems as the all-

encompassing objectives are not listed among the objectives of the Sharia yet cited 
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within the objectives of the Quran. It has been claimed that the objectives of the 

Quran can be summarized under the concepts of unity (tawhid), prophethood 

(nubuvve), the hereafter (haşr) and justice (adl), and the the objective of justice 

encompasses not only the objectives of equality and law but also morality and 

worship. 

The treatment of the interpretation of the Quran, particularly by the modern 

Muslim scholars, within the context of the fundamental objectives of Quran has led 

to an understanding of free interpretation and caused to disregard the letters as the 

containers of meanings by paying special attention to the general spirit of the nasses.  

 


