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ÖZET
Biz bu çalışmada manası açık lafızlardan nassın ve kapalı lafızlardan müşkilin
tarihsel kavram analizini ve furu’ fıkıhtaki örnekler üzerinde makâsıd ile irtibatını
kurmaya çalıştık. Bu iki kavramın yanı sıra lafızların mana ile irtibatı bulunan diğer
lafızlara da kısaca değindik.
Çalışmamızda nass kavramının, birçok kullanımı ile karşılaşsak da, fıkıh
usûlündeki kullanımını esas aldık. Müşkil lafzın anlam alanını ve işkâl sebeplerini
tespit ederek bunlara çözüm oluşturacak metodları inceledik. Ayrıca bu iki kavramın
te’vil ile irtibatını ve alanını saptamaya çalıştık.
Ele aldığımız kavramların fukaha ve mütekellim usûlcüleri nezdinde karşılığını
kavramaya çalıştıktan sonra furu’ fıkıhtaki karşılığını ve dinin ana ruhunu yansıtan
makâsıd ile irtibatını kurmaya gayret ettik.

Anahtar Kelimeler: Nass, müşkil, fıkıh usûlü, mekâsıd, te’vîl, furu’ fıkıh,
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ABSTRACT
We tried to capture the historical concept analysis of nass and client from the
open and closed phrases and their contact with the site on the examples in the furu
'fiqh. In addition to these two concepts, we briefly touched on other titles that have a
connection with the meaning of words.
Although we encountered many uses of the concept of nass in our study, we
tried to determine its place in fiqh method. We determined the meaning area of the
client word and the reasons for the violation, and determined the methods that would
solve them. In addition, we tried to determine the contact and area of these two
concepts with ta'vil.
After trying to grasp the concepts we dealt with in terms of faqaha and muqadil
usil, we tried to establish a contact with the place that reflects the furu 'juridy in the
fiqh and the main spirit of religion.

Keywords: Nass, müşkil, jurisprudencial methodology, makâsıd, ta'vîl, furu
'fiqh,
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ÖNSÖZ
İnsan sahip olduğu üstün yetenekleri ile ilâhî hitaba mazhar olmuş ve mükellef
sayılmıştır. İnsanın bu yüce makama mazhar olmasının, Şârî’in kelamını anlaması ile
ilgili olduğu malumdur. Nassları doğru anlamak ve onların maksatlarını ilgili şer’î
lafızlara irca’ edip, sınıflandırmak ve nassları tanımlamakla mümkündür. Zira İslam
dininin temelini oluşturan nazm/nasslar (lafızlar) aynı ifade tarzı ile gelmediği gibi
kuvvet, açıklık ve kapalılık bakımından da tek düze gelmemiştir.
İslam hukukunun temel kaynaklarından olan Kur’ân-ı Kerim ve sünnet-i
nebevînin dilinin Arapça olması bu dilin ifade zenginliğini artırmıştır. Lafız ve
mananın birbirinden ayrılmayacak düzeyde bütünlük arz etmesi ise konunun
ehemmiyetini ortaya koymaktadır. İnsan, zihnine yerleştirdiği ve anlamlandırdığı
lafızlarla (terimlerle) meseleleri anlar ve kendini ifade eder. Usûl bilginlerinin
genellikle lafızlardan hüküm çıkarma (turuku’l-istinbât) başlığı altında ele aldıkları
manaya delâleti açık ve kapalı lafızlardan birbirlerine mukabil/simetri gelen nassmüşkil kavramları tez çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.
Tezimiz iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci bölümde lafızları vaz’ edildiği,
kullanıldığı ve manaya delâletinin şekli açısından ele aldık. Daha sonra manaya
delâleti açık ve kapalı lafızları inceledik. İkinci bölümde ise nass ve müşkil
kavramlarının tarihî sürecini ve kazandığı anlam boyutunu mütekellim ve fukaha
metodu açısından ele alarak ortaya koyduk. Ayrıca bu inceleme neticesinde nass ve
müşkil kavramlarının furu’ fıkıhtaki yerini ve tatbiki sırasındaki makâsıd ile irtibatını
kurmaya çalıştık. Bu hususta bizlere kadim ülemanın eşsiz eserleri ile sonraki
âlimlerin çalışmaları oldukça yardımcı olmuştur.
Tez konumun tespitinde ve hocalık sürecinde huzurlu bir çalışma imkânı
sağlayan müşfik tez danışmanım hocam, Prof. Dr. Şamil DAĞCI Beyfendiye, ayrıca
kütüphanesi ve tez konusu hususunda desteklerini esirgemeyen değerli hocalarım Doç.
Dr. Zeki KOÇAK ve Prof. Dr. Ali İhsan PALA beyfendilere şükranlarımı arz ederim.
Ayrıca dualarından eksik etmediği kıymetli anneme, fedâkarlıklarından dolayı eşim ve
çocuklarıma,

fikirlerinden istifade ettiğim

mesâi

arkadaşlarıma

ve tezimin

düzenlenmesinde emeği geçen kıymetli Arş. Gör. Kerim Yılmaz ve Arş. Gör. Alime
Çelik’e teşekkür borçluyum.
Gayret bizden, başarı Hz. Allah’tandır.

Erzurum/2020
Mehmet ALVER
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GİRİŞ

KAPSAM VE METOT
(KONU İLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER)

I. ARAŞTIRMANIN KONUSU
Fıkıh

usûlünün temel konularından birini lafızlar ile ilgili bahisler

oluşturmaktadır. Özellikle Hanefî usûlcülerin oldukça sistematik bir şekilde üzerinde
durdukları lafzî bahislerin, fıkhî hükümlere etkisi oldukça büyüktür. Nitekim
maksadın ortaya çıkarılmasını ifade eden “beyân ictihâdı” genel olarak lafzî analizlere
dayanmaktadır. Elfâz içerisinde yer alan önemli iki kavram vardır. Bunların biri
“nass” diğeri de bu kavrama mukabil olan “müşkil”dir. Bunlardan ilki manaya
delâletinin açıklığıyla dikkat çekerken diğerinde ise lafzın birden fazla manaya
ihtimalli olması ön plana çıkmaktadır. Her iki kavramın önemli fıkhî yansımaları söz
konusudur. Bu itibarla bu iki kavramı, usûlcülerin yaklaşımı çerçevesinde ele almayı
uygun bulduk. Lafızların açıklık ve kapalılık bakımından birbirlerine simetri gelecek
şekilde taksim edilmesi ve konunun akademide çalışılmamış olması bizi bu iki
kavramı incelemeye sevk etmiştir.
Tefsir ve hadis ile ilgili müstekil birer ilim dalı olan “Müşkilü’l-Kur’ân”1 ve
“Müşkilü’l-hadis/Muhtelefü’l-hadis”2 konuları tezimizle doğrudan ilgisi olmadığı için,
çalışmamızın dışında tuttuk.
II. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ
Şâri’, insanların dünya ve ahiret hayatını tanzim etmek için belirli kural/yasalar
koymuştur. Bu kural ve yasaların asıl kaynakları olan Kitap ve sünnetin en iyi şekilde
anlaşılması gerekmektedir. Bu anlamaya katkı sağlayacak çalışmalardan birisi de
kuşkusuz lafızlar konusudur. Lafız, mana ve makâsıdın birbirinden ayrılmayacak
düzeyde bütünlük arz etmesi;3 Kur’ân ve sünnet metinlerinin doğru anlaşılarak tatbik
edilmesi hususunda Hz. Ömer ile Hz. Osman (ra)’ın içtihatları, konunun ehemmiyetini

“Kur’an âyetleri arasında ilk bakışta var olduğu sanılan ihtilâf ve tenâkuz durumuna” müşkil; bu
durumları inceleyen ilme de “Müşkilü’l-Kur’ân” denilir. Geniş bilgi için bkz. Yerinde, Adem,
“Müşkilü’l-Kur’ân”, DİA, XXXII, s. 164-167; Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, Ankara, TDV, 2011, s.
179.
2
Güvenilir bir hadisin yine güvenilir olan başka bir hadis veya birçok hadise zıt görünmesinin
sebeplerini araştıran ve bunu gidermenin yollarını inceleyen ilme “muhtelifü’l-hadis” denir.
Muhtelifü’l-hadis yalnız hadisler arasındaki ihtilafı ele alırken, müşkilü’l-hadis ise hadisin hadisle ve
diğer delillerle çelişkisini ele almaktadır. Geniş bilgi için bkz. Tekineş, Ayhan, “Muhtelifü’l-Hadis”,
DİA, XXXI, s. 74-77; İbn Salâh, Ebu Amr Osman b. Abdurrahmân eş-Şehrezûrî, (ö. 643/1245)
‘Ulûmu’l-Hadîs, tahk., Nurettin ‘Itır, Beyrut: Dâru’l Fikr, 1998, s. 248; Şâkir, Ahmed Muhammed, el
Bâ’isü’l-Hasîs Şerhu Ihtısâru ‘Ulumi’l- Hadîs li’l-Hâfız İbn Kesîr, Şerh Ahmed Muhammed Şâkir, tah.,
Ebu Abdullah Mustafa el-‘Aravî, Mısır: Dâru’l-Fevâid, 2016, s. 231-232.
3
Dağcı, Şamil, İmam Şâfiî Hayatı ve Fıkıh Usûlü İlmindeki Yeri, DİB, İstanbul, 2020, s. 54;
https://www.youtube.com/watch?v=YTOyJvrVyuE 21.11.2019, 48: 04, son erişim, 21:06. (Anadolu
İlahiyat Akademisinin gerçekleştirdiği Çığır Açan İslam Düşünürleri seminerleri İmam Şâfiî)
1

2

ortaya koymaktadır. Çünkü bu iki sahabi ictihatlarında sadece metni ele almayarak
maslahat, adâlet ve istihsan gibi İslam hukukunun gayelerini gözetmişlerdir.
Tezimizde fıkıh usûlü ilmi açısından ele alacağımız nass ve müşkil
kavramlarının analizinin bu alana katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Zira bu iki
kavram karşısında müctehid kendi birikim ve yeteneğini kullanarak ele aldığı lafızları
anlamaya çalışıp, hukûkî bir sonuca ulaşmak için gerekçesiyle birlikte kavramı tevil
eder. İşte bu durum tezimizin önemini göstermektedir.
III. ARAŞTIRMANIN AMACI
İslam hukukunun nihai amacı hükümlerde maslahat ve mefsedet prensibini
yakalamaktır. Sırf metin odaklı yorum ve içtihadın sorun teşkil edeceği aşikârdır.
Bundan dolayı metni oluşturan lafızları yorumlarken zaruret-i hamse dediğimiz din,
can, akıl, nesil ve malın korunması ilkelerine riayet etmekle mümkündür.4
Bizim tezimizde gözettiğimiz amaç, nass ve müşkil kavramlarının tarihî
süreçlerini ve anlam yelpazesini kavrayarak, bu iki kavramın içtihada açıklık
derecelerini tespit etmektir. Çalışmamızda kadim ulemanın izlerini takip ederek
onların ulaştığı fıkhî sonuçlara onların usûlüyle ulaşıp, anlamak ve günümüzdeki
meselelerin çözümünde nasslardan faydalanmaktır. Çalışmamızda lafız,

mana ve

makâsıd çerçevesinde hükümler ele alınmaya çalışılacak furu’ fıkıhtaki örnekler
özelinde bu konunun mahiyeti ön plana çıkarılacaktır.
IV. KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nass ve müşkil kavramlarının İslam hukuk metodolojisi açısından ele alınması,
bu alanla ilgili iki ana akımın temsilcilerinin (mütekellim-fukaha), temel kaynak
kitaplarından bir kaçını esas almayı gerektirmiştir.
Tezimizde yer alan kavramları ele alırken Kitab ve Sünnetteki kullanımlarını
ve ifade ettiği anlamlarını vermeyi uygun bulduk. İlgili kavramların Kur’ân-ı
Kerim’deki kullanımlarını tespit ederken Muhammed Fuâd Abdulbâki’nin elMu’cemü’l-Müfehres

li

Elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm’i

oldukça

faydalandığımız

eserlerdendir. Hadis-i şeriflerde kullandığımız kaynaklar ise Kütüb-i Tis’a içerisinde
olan İmam Mâlik’in (ö. 179/795) el-Muvatta’ı; Müslim b. el-Haccâc’ın (ö.261/875) elCâmiʿu’ṣ-Saḥîḥ’i; Buhârî’nin (ö. 256/870), el-Câmi’u’s-Sahîh’i, Ebu Davud’un (ö.
Gazâlî, Ebu Hâmid Muhammed b. Muhammed, (ö.505/1111), el-Mustasfâ min ‘İlmi’l-Usûl, tahk.,
Hamza b. Muhammed Hâfız, II, s. 482.
4

3

275/889) Sünen-i Ebû Davud ile Tirmizî’nin (ö. 279/892), el-Câmi’u’s-Sağîr’i
(Sünenü’t-Tirmizî) adlı hadis kitapları olmuştur.
Ele aldığımız kavramların dildeki karşılıklarını tespit etmede Ferâhîdî’nin (ö.
175/791),

Kitâbu’l-‘Ayn’ı,

Cevherî’nin, (ö. 400/1009) es-Sıhah Tâcü’l-Lüğa ve

Sıhâhu’l-‘Arabiyye ile İbn Manzûr’un (ö. 711/1311) Lisânü’l-‘Arab adlı sözlükleri
kaynaklarımızı oluşturmuştur.
Çalışmamızda temel aldığımız fukaha ve mütekellim ekollerinin belli başlı
temel kaynaklarını kronolojik olarak vermeye gayret ettik. Usûl ilminin kurucusu ve
ilk telifâtına sahip İmam Şâfiî’nin (ö. 204/820) er-Risâle’si, Cessâs’ın (ö. 370/981)
Ahkâmu’l-Kur’ân’ına mukaddime sadedinde yazdığı ve böylece usûl ile furu’ fıkhın
bir bütünlük arzettiğini anlatmak istediği, kendisinden sonra gelen Debûsî, (ö.
430/1039) Pezdevî (ö. 482/1089) ve Serahsî’ye (ö. 483/1090) kaynaklık eden el-Fusûl
fi’l-Usûl adlı eseri; İmâmu’l Harameyn el-Cüveynî’nin (ö. 478/1085) el-Burhân fî
Usûli’l-Fıkh adlı eseri; Gazâlî’nin (ö. 505/1111) hayatının son dönemlerinde yazdığı
ve birçok usûl eserine kaynaklık ettiği el-Mustasfâ min ‘İlmi’l-Usûl adlı eseri; Mâlikî
fakih, usulcü, filozof ve hekîm olan İbn Rüşd’ün (ö. 520/1126) el-Mustasfâ adlı eserin
özeti ve tenkidi olan Muhtasaru’l-Mustasfâ ez-Zarûrî fî Usûli’l-Fıkh adlı eseri;
Seyfeddin Âmidî’nin (ö. 631/1233) ‘Umed, Mu’temed, Burhân ve Mustasfâ’yı
özetlediği, ayrıca meseleleri derinlemesine araştırma ve görüşleri tahkik ettiği elİhkâm fî Usûli’l-Ahkâm adlı eseri; Kadı Beyzâvi’nin (ö. 685/1286) Şâfiî mezhebinin
fıkıh usûlüne dair görüşlerini özlü biçimde anlatan ve mütekellimîn metodunu sonraki
dönemlere taşıyan önemli kitaplar arasında yer alan Minhâcu’l-Vusûl ilâ ‘İlmi’l-Usûl
adlı eseri; Abdulaziz el-Buhârî’nin (ö. 730/1330) Pezdevî’nin usulüne yaptığı en
meşhur ve en güzel şerhlerinden birisi olan Keşfü’l-Esrâr fî Şerhi Usûli’l-Pezdevî adlı
eseri; Sa’düddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) Sadruşşerî’a’nın (ö. 747/1346) etTavzîh Şerhu’t-Tenkîh adlı eserine yaptığı et-Telvîḥ ilâ Keşfi Haḳâʾiḳi’t-Tenḳîḥ adlı
eseri; Molla Fenârî’nin (ö. 834/1431) memzuc metodla yazdığı ve birçok kaynaktan
istifade ettiği Fuṣûlü’l-Bedâyiʿ fî Uṣûli’ş-Şerâyiʿ adlı eseri; Molla Hüsrev’in (ö.
885/1480) Mirkâtü’l-Vusûl ilâ ‘İlmi’l-Usûl adlı eseri; İbnü’l-Humâm’ın (ö. 861/1456)
üzerine şerh ve ihtisar yapılmış memzuc metodla kaleme aldığı et-Tahrîr adlı eserin
şerhi olan ve Emîr Pâdişah (ö. 987/1579) tarafından yapılan Teysîru’t-Tahrîr adlı eseri
başvurduğumuz eserlerin başlıcalarındandır.
Ayrıca tezimizde istifade ettiğimiz eserler içerisinde Osmanlı döneminin
Dâru’l- funun Hukuk Fakültesi Müderrisi Büyük Haydar Efendi’nin (1837-1903) fıkıh
4

usûlü ders notlarından oluşan ve alanında Türkçe olarak yazılan ilk ve orijinal eser
olan Usûl-i Fıkıh Dersleri adlı eseri; Ömer Nasuhi Bilmen’in (1883-1971) akademi
muhitinde büyük yankı uyandırdığı ve yayımlanması için Ord. Prof. Dr. Ebu’l-’ulâ
Mardin ve diğer hukuk profesörleri (Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar, Ord. Prof. Dr.
Hüseyin Nail Kubalı, Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu) tarafından olumlu
mutâlaa verilen Hukûk-i İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmusu yer almaktadır.
Ayrıca Muhammed Edib Salih’in Tefsîru’n-Nusûs fi’l-Fıkhi’l-İslâmî adlı Tezi ile Fethî
Dureynî’nin el-Minhâcu’l-Usûliyye fi’l-İctihâdi bi’r-Ra’yi fi’t-Teşrî’i’l-İslâmiyyi adlı
eseri başlıca kullandığımız kaynaklardandır.
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi konumuzla ilgili maddelerimizin
kaynakçasını oluşturmada sıkça faydalandığınız eserlerdendir. Tezimizde atıf
yaptığımız Fıkıh usûlü ile ilgili diğer Arapça ve Türkçe kaynaklar ise çalışmamızın
bibliyografyasında yer almaktadır.
Çalışmamızda ihtiyaç duyulan bazı konularda Fıkıh kitaplarına da atıflar
yaptık. Bu kaynakları seçerken genellikle mezhebin muteber kaynaklarından olmasına
özen gösterdik. Bu eserlerden bazıları İmam Şâfiî’nin el-Ümm’ü, Kudûrî’nin (ö.
428/1037) el-Kitâb olarak bilinen Muhtasar’ı, Burhâneddîn el-Merğinânî’nin (ö.
593/1197) el- Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî ve Şirbinî’nin (ö. 977/1570) Muğni’lMuhtâc’ı gibi eserler olmuştur.
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Kur’ân-ı Kerim nuzûl sürecinde farklı yazı malzemelerine yazılmış, ancak
peygamberimizin sünneti genel olarak sözlü metinler hüviyetinde mevcudiyetini
korumuştur. Bu metinlere muhatap olanlar, nassları şartlar vasıtası ile anlamakta
zorlanmamışlardır.5
Hz. Peygamberin (a.s) vefatından sonra Kur’ân-ı Kerim ayetleri toplanarak
Mushaf haline getirilmiştir. Bazı sahabelerin şahsi olarak yazdıkları hadis mecmuaları
dışında hadisler ise daha sonraki süreçte yazılmıştır.6 Sahabe bu zamandan sonra
nassı/metni konuşturmuşlardır. Sözel metinde olan birçok hususun yazılı metinlerde
bulunmaması çok doğal bir durumdur. Bu sebeple çoğu kere nasslardaki/metinlerdeki
kimi kelime ya da ifadelerin hangi anlamda kullanıldığı konusunda açıklık
bulunmayabilir. Bu durumda söz konusu metinlerde kast edilen murâdı tespit etmek
için araştırma yapmak gerekir. Bu süreçte yapılacak ilk iş, söz konusu metinlerin
(nassların) bağlamlarına ilişkin Peygamberimizden ve sahâbeden gelen bilgi (rivâyet)
bulunup bulunmadığının araştırılmasıdır.7 Buna dair bilgilerin bulunması halinde
müçtehidin işi büyük ölçüde kolaylaşacaktır. Bu konuda bir nakli bilgi bulunmaması
hâlinde dil olgusuna başvurmak kaçınılmazdır. Dil olgusundan; dil kurallarını ve
sözün doğru anlaşılmasına yardım edecek aklî (mantıksal) ölçütleri kullanmayı
kastediyoruz.
Bu saikle usûl bilginleri, nasslar üzerinde tüme varım (istikra) yöntemini
kullanarak; gerek naklî bilgiler gerekse dil ve mantık verilerinin sağlıklı bir şekilde
uygulanmasını mümkün kılacak genel kaideler oluşturmak üzere, lafızları çeşitli
açılardan tasnif etmişlerdir. Bu tasnifin aynı zamanda “beyân ictihâdı”nın yol
haritasını teşkil ettiği söylenebilir.
Tezimizin konusu, bu tasnif içerisinde yer alan “nass” ve “müşkil” lafızlarıdır.
Bu kavramların mukayeseli olarak ele alınmasındaki hedefimiz; bunların fıkıh usûlü
ilminde ele alınışı; bunlar etrafında oluşturulan usûl kaideleri ve bu kaideler üzerine
terettüp eden fıkhî neticelerin doğru anlaşılmasına katkı sağlayabilme çabasıdır. Bu
açıdan usûlcülerin lafızlarla ilgili yaptığı sınıflandırma hakkında kısaca da olsa bilgi
vermemiz kaçınılmaz bir durumdur. Kuşkusuz nasslardaki lafızları çeşitli yönlerden
sınıflandırmak bir amaç değil, asıl amaca götürecek bir araçtır. Asıl amaç ise bu yol
haritasını kullanarak kelâmın (söz) doğru ve sahibinin maksadına uygun bir şekilde
Sâlih, Subhî, Mebâhis fî ‘Ulûmi’l-Kurân, Lübnan: Dâru’l-‘İlmi li’l-Melâyîn, 2014, s. 119.
Koçyiğit, Talat, Hadis Usûlü, Ankara, TDV, 2007, s. 279.
7
Demirci, Muhsin, Tefsir Tarihi, İstanbul: İFAV, 2013, s. 73-74.
5
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anlaşılıp yorumlanması ve bunun üzerine fıkhî sonuçları (hükümleri) bina etme
gayretidir.
Şurası unutulmamalı ki usûl bilginlerinin sistematik bir yapıya kavuşturdukları
fıkıh usûlü, karşılaşılan sorunlara cevap verecek düzeydedir. Bunun yanı sıra bazı
oryantalistler, usûlcülerin hukuk mantığını geliştirdiklerini kabul etmektedirler.8
Bu yargımızı teyit edecek bir husus, hicri VIII. yüzyılın başında yaşayan
Takıyyüddin Sübkî’nin el-İbhâc fî Şerhi’l-Minhâc adlı eserinde geçmektedir. Sübkî,
fıkıh usûlünün derme bir ilim (nahiv, belâgat, lügat, hadis ve kelam gibi ilimlerden
oluşmuş) olduğu eleştirilerine verdiği cevapta; usûlcülerin, nahiv ve dilcilerin elde
edemediği ince ve derin anlamlara ulaştıklarını söyleyerek bunu kabul etmediğini
ifade etmiştir.9 Bu da usûl âlimlerinin yapmış oldukları titiz çalışmaların ve lafızlardan
elde ettikleri derin manaların, diğer ilim erbâbı tarafından tespit edilemediğini
göstermektedir.
Tezimizin ana temasını oluşturan “nass” ve “müşkil” kavramları, lafzın
manaya delâletinin açık ve kapalı olması açısından yapılan taksimin alt
başlıklarındandır. Bu iki kavramın konumlarının daha iyi anlaşılabilmesi için lafzın
manaya göre tâbi tutulduğu taksimi kısa bir şekilde ele almanın faydalı olacağını
düşünüyoruz.
Yapacağımız bu taksim, kurucu usûl eserlerini istisna tutacak olursak, V. asırda
sistematik bir yapıya kavuşmuştur. Hem kitapların tasnifi hem de kavramların
gelişmesi zikrettiğimiz dönemde gerçekleşmiştir. Bu hususlar sistemli bir hâlde ilk
defa Pezdevî ve Serahsî gibi usulcülerin eserlerinde görülmektedir. Adını zikrettiğimiz
usûl bilginlerinin bu başarılarını, Debûsî, Kerhî ve Cessâs gibi âlimlerin eserlerinden
faydalanarak ve ilmî birikimlerinden istifade ederek, bunları eserlerine taşıdıkları
kanaatindeyiz.10
1.1. VAZ’ OLUNDUĞU MANA BAKIMINDAN LAFIZLAR
İslam hukukunun iki temel kaynağı olan Kur’ân ve Sünnet’in lafızları taksime
tâbi tutulurken, ilk olarak vaz’ (konum) açısından hangi manaları kapsayıp

Pala, Ali İhsan, İslam Hukuk Metodolojisinde Emir ve Yasakların Yorumu, Ankara; Fecr Yay., 2009, s.
8.
9
Sübkî, Ali b. Abdulkâfî, (ö. 756/1355), el-İbhâc fî Şerhi’l-Minhâc, tahk. Şa’bân Muhammed İsmâil,
Kahire, Mektebetü’l-Külliyyetü’l-İlâhiyye, 1981, c. I, s. 7; Güman, Osman, Nahiv ve Fıkıh Usulü
İlişkisi, İsam Yayınları, Ankara: 2017, s. 25.
10
Boynukalın, Mehmet, Fıkıh Usulü Âlimleri Ve Eserleri, İstanbul: İFAV, 2017, s. 81,88,107,125,126.
8
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kapsamadığı mesele olmuştur. Pezdevî’nin belirttiği üzere şer’î hükümler, tam
manasıyla nazım (ibare/lafız) ve mana bütünlüğü ile bilinebilir.11 Daha açık bir ifade
ile bu husus lafzın çeşitlerini ve mana ile olan ilişkisini doğru bir şekilde anlamakla
mümkündür.12 Usûl bilginlerinin muhatab oldukları lafzın kapsadığı manaların tespiti,
dil kurallarına ve sözlük anlamlarına dayanmaktadır. Dolayısıyla kullanılan lafzın
morfolojik yapısı, sözlük anlamı ve kullanımı çok iyi bilinmesi gerekmektedir.13
Lafz vaz’ olunduğu mana bakımından; hâs, âm, müşterek ve müevvel olmak
üzere dört kısma ayrılmıştır.
1.1.2. Hâs
Âmm kelimesinin zıddı olan hâs, “özel olmak, tek kalmak, muhtaç olmak ve
çok vermek,”14 gibi anlamlarda kullanılmıştır. Usûl terimi olarak hâs; başkasını
kapsamayacak bir şekilde tek bir mana için konulmuş lafızdır.15 Hâssı kendi
bünyesinde cinse ait hâs, nev’e ait hâs ve ‘ayna ait hâs olmak üzere üç kısma ayırmak
mümkündür.16 Mehmet, Ali, Mehtap gibi özel isimler, kadın, erkek ve insan gibi cins
isimler ile ilim hikmet gibi mana isimleri17 hâs lafız katagorisinde sayabiliriz. Aksi bir
delil olmadıkça hâs lafzının, konulduğu manada kullanılması ve tevili (yorumu) kabul
etmemesi esastır. Örneğin Hanefi ve Şâfiî fakihlerin “Her kırk koyunda bir koyun
(zekât verilmesi) gerekir”18 hadisindeki “koyun” lafzı ile anladıkları farklıdır. Şâfiîler
zekât olarak bizâtihi koyunun verilmesi gerektiğini düşünürken;19 Hanefîler, zekât
olarak koyun verileceği gibi koyunun kıymetinin de verilebileceği 20 görüşündedirler.
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Pezdevî, Ali b. Muhammed, Usûlü’l-Pezdevî (Kenzü’l-Vusûl ilâ Ma’rifeti’l-Usûl), tahr. Kasım b.
Kutluboğa, tahk. Said Bektaş, Lübnan: Şerîketü’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 2016, s. 95.
12
Koca, Ferhat, “Hâs”, DİA, XVI, s. 264.
13
Bardakoğlu, Ali, “Âm”, DİA, II, s. 552.
14
İbn Manzûr, Ebu’l Fadl Cemâleddin Muhammed b. Mükrem (ö. 711/1311), Lisânü’l-‘Arab, ( خ ص
 )صBeyrût: Dâru’l Fikr, 1997, VII, s. 25.
15
Pezdevî, s. 96; Serahsî, Ebû Bekir Muhammedb. Ahmed b. Ebû Sehl, (ö. 490/1090) Usûlü’s-Serahsî,
İstanbul: Eda Neşriyat, 1990, I, s. 124.
16
Pezdevî, s. 96; Serahsî, I, s. 124.
17
Şa’bân, Zekiyüddin, İslâm Hukuk İlminin Esasları (Usûlü’l-Fıkh), Ter., İbrahim Kâfi Dönmez,
Ankara: T.D.V., 2014, s. 311.
18
Tirmizî, Muhammed b. İsa b. Sevre b. Musa b. ed-Dahhâk, el-Câmi’u’l-Kebîr Sünenü’t-Tirmizî,
Tahk., Beşşâr ‘Avvâd Ma’rûf, Beyrut, Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 1998, Zekât, 4.
19
Nevevî, Ebû Zekeriyya Muhyiddîn b. Şeref, Kitâbu’l-Mevmu’ Şerhu’l-Mühezzeb li’ş-Şîrâzî, tahk.,
Muhammed Necîb el-Mutî’î, Cidde: Mektebetü’l-İrşâd, V. s. 401-402; Zuhaylî, Muhammed, elMu’temed fi’l-Fıkhi’ş-Şâfiî, Dimeşk: Dâru’l-Kalem, 2013, II, s. 53.
20
Merğînânî, Burhâneddin Ebu’l-Hasan Ali b. Ebu Bekir, (ö. 593/1197), el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’lMübtedî, Tahk., Muhammed Adnân Dervîş, Lübnan: Şeriketü Dâru’l-Erkâm b. Ebi’l-Erkâm, I, s. 141.
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Hanefîleri böyle düşünmeye sevk eden hârici karine ise zekâtın meşru kılınmasındaki
ana gaye olmuştur. Zira zekâtta asıl amaç, fakirlerin ihtiyacını gidermektir.21
Hâs lafız sıga (kalıp) itibariyle mutlak, mukayyed, emir ve nehiy gibi kısımlara
ayrılmaktadır.
1.1.2.1. Mutlak-Mukayyed
Mutlak kelimesinin türediği  ط ل قmaddesi kök anlamı itibarı ile “evlilik
bağının sona ermesi, yüzün güleç olması, vermek, cömert davranmak, doğum sancısı
ve serbest bırakmak”22 gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Usûl bilginlerince teknik
terim olarak mutlak kavramı, “gayri muayyen bir ferdi veya fertleri gösteren ve
herhangi bir sıfatla kayıtlanmamış lafız”23 olarak tanımlanmıştır.
Mukayyed kelimesinin türediği ق ي د

“ayağını bağlamak, ayaktaki halhal

yeri, hayvanın bağlandığı yer ve arûz kâideleri çerçevesinde icra edilen şiir çeşidi” 24
gibi anlamlarda kullanılmaktadır.  ق ي دifadesinin usûlcüler nezdindeki kullanımıyla
mukayyed şekli

sülâsî mezid (tef’îl) babından ism-i mef’uldur. Mukayyed’i “gayri

muayyen bir ferdi veya fertleri gösteren ve herhangi bir sıfatla kayıtlanmış lafız” 25
şeklinde tarif edebiliriz.
Mutlak lafza

ات نِ َسائِ ُكم
ُ “ َوأ َُّم َهVe karılarınızın anaları (ile evlenmek haram

kılındı)”26 ayet-i celilesinde geçen كم
ُ ِ( نِ َسائeşleriniz) lafzını verebiliriz. İşte bu lafız
mutlak olup herhangi bir yerde başka bir kayıt almadığından mutlak hâline göre amel
edilmelidir. Varılan genel kural neticesinde kişi, eşi ile birlikte olup olmamasına
bakılmaksızın, evlendiği eşinin annesi ile evlenemez. Mukayyed lafza örneği de aynı
ayette bulabiliriz. Ayette geçen “Ve kendileriyle birleştiğiniz karılarınızdan olup
evlerinizde bulunan kızlarınız (ile evlenmek size haram kılındı)”27 كم
ُ ِ نِ َسائlafzı اَََّّلِِت

Karadâvî, Yusuf, Fıkhu’z Zekât (Dirâsetün Mukârenetün li Ahkâmihâ ve Felsefetihâ fî dav’i’l-Kur’ân
ve’s-Sünneti) Lübnan: Müessesetü’r Risâle, 2014, s. 66, 98.
22
İbrâhim Mustafa, Ahmed Hasan ez-Ziyâd, Hâmid Abdulkâdir, Muhammed Ali en-Neccâr, elMu’cemü’l-Vasît, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1996, s. 563; Muhammed b. Ebû Bekir b. Abdulkâdir erRâzî, Muhtâru’s-Sıhâhi, Kahire: Dâru’l-Hadîs, 2008, s. 218.
23
Koca, Ferhat, “Mutlak” DİA, XXXI, s. 402; Şaban, s. 316.
24
Komisyon, el-Mu’cemü’l-Vasît, , s. 769.
25
Koca, “Mutlak”, s. 402; Şaban, s. 316.
26
Nisâ, 4/23.
27
Nisâ, 4/23.
21
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 َد َخلتُم ِبِِ َّنkaydı ile  َربَائِبُ ُكمlafzı da  اَََّّلِِت ِِف ُح ُجوِرُكمkaydı ile mukayyeddir. Birinci kaydın
kaldırıldığına dair bir delil bulunmazken ikinci kaydın kaldırıldığına dair delil
bulunmaktadır. Buna göre evlenilen kadın ile zifafa girilmiş ise kızı ile evlenmek
haram; zifafa girilmemiş ise kızları ile evlenmek helaldir. Merğinânî, zikrettiğimiz

ِِ
ِ
ikinci kaydın kaldırıldığını gösteren delilin كم
ُ اح َعلَي
َ َ“ فَإن ََل تَ ُكونُوا َد َخلتُم ِب َّن فَ ََل ُجنEğer
onlarla birleşmiş değilseniz (evliliğiniz son bulduğunda) kızlarını almanızda size bir
sakınca yoktur”28 ayet-i kerimesi olduğunu ifade etmiştir.29
Aksi bir delil bulunmadıkça mutlak ve mukayyed lafızları ile amel edilmesi
gerekmektedir. Bir lafzın, bir nassta mutlak, diğerinde mukayyed olarak bulunması iki
surette olabilir. Itlak ve takyîd ya hükmün sebebinde ya da hükmün kendisinde olur.30
Konumuzla ilgisi dolaylı olduğundan bu husustaki detaylı bilgileri fıkıh usûlü
eserlerine bırakmayı uygun görmekteyiz.
1.1.2.2. Emir

 أ م رfiilinden masdar olarak kullanılan emir kelimesi, “durum ve iş manasına
geldiği gibi buyurmak, emretmek ve başkalarına emîr atanmak”31 gibi anlamlarda
kullanılmıştır. Farklı ilim alanlarında tanımı yapılsa da fıkıh usûlcüleri nezdinde emir:
amirin kendisini memurundan üstün görerek, ondan emir sığasıyla bir işin kesin olarak
yapılmasını istediği lafız32 şeklinde tanımı yapılmıştır. Emir için hangi kalıpların
kullanıldığı ve delâletinin ne olacağı hususunda33 ihtilaflar mevcuttur.
1.1.2.3. Nehiy

 ن ه ىlafzı: “ulaşmak, engellemek, Şâri’în haram kılması ve yetinmek”34 gibi
anlamlarda kullanılmıştır. “Bir işten kaçınmayı buyurucu bir tarzda talep etmeye
delâlet eden söz”35 şeklinde fıkıh bilginlerince tanımı yapılmıştır.

28

Nisâ, 4/23.
Merğînânî, I, s. 225.
30
Şaban, s. 319.
31
Komisyon, el-Mu’cemü’l-Vasît, , s. 26.
32
Serahsî, I, s. 124; Öğüt, Salim, “Emir” DİA, XI, s. 119-121; Ali İhsan Pala’nın İslam Hukuk
Metodolojisinde Emir ve Yasakların Yorumu adlı eseri bu alanda müracaat edlmesi gereken eserler
arasındadır.
33
Emir, emr-i hazır kalıbıyla ifade edildiği gibi muzari fiilin başına gelen lâm harfi ile de ifade
edilebilir. Bazen muzari fiil, ihbârî mana ifade etse de bazen inşâ anlamında (emir) ifade edebilir. Emir,
vucûb ifade ettiği gibi ibâha, nedb ve tahyîr gibi manalara da gelmektedir. Şaban, s. 327-337.
34
Komisyon, el-Mu’cemü’l-Vasît, , s. 960.
35
Apaydın, H. Yunus, “Nehiy”, DİA; XXXII, s. 544.
29
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1.1.3. Âmm
Hâssın mukabili olan âmm lafzı, “kapsama anlamında” kullanılmıştır.
Kıyâmette bütün insanlar öleceğinden ُامة
َّ ( اَل َعâmme) lafzı “kıyâmet” anlamındadır.36
Fıkıh usûlü ıstılahında, “delâlet ettiği fertlerin bütününü sınırsız ve sayısız olarak içine
alan lafız”37 için kullanılır. Bu tanımdan hareketle bir lafzın âmm olabilmesi için şu üç
şartın bulunması gerekmektedir:
1. Te’addüd: Lafzın kapsamında yer alan fertler üç ve ya daha fazla olmalıdır.
Buna göre bir ve iki farklı ferde delâlet eden Ahmet ve anne-baba gibi
isimler âmm lafzın kapsamına girmemektedir.
2. Gayr-i mahsur: Kullanılan lafzın sınırsız ve sayısı belirsiz olması
gerekmektedir. Şehrin âlimleri, dediğimizde belli bir sayı olmadığı gibi
sınırlı da değildir. Ancak, şehrin elli fıkıh âlimi, dediğimizde ise bu lafız
âmm değil hâs olmuş olur.
3. İstiğrâk: İfade edilen lafzın, sınırsız ve sayısız fertlere şamil gelecek şekilde
kullanılmasıdır.38
Üsmendî, (ö. 552/1157) Bezlü’n-Nazar fi’l-Usûl adlı eserinde umum lafızları
üç başlıkta ele almıştır. Bunlardan ilki lafız açısından, ikincisi lafız ve mana
bakımından, sonuncusu ise sadece mana cihetiyle umum olan lafızlardır.39
1.1.3.1. Umum İfade Eden Lafızlar:
Bunlar;
a- Cem’-i müzekker sâlim,
b- Cem’-i müennes sâlim,
c- Cem’-i teksîr,
d- İstiğrâk manasındaki lâm-ı ta’rîf ()ال,40
e- İzâfetle ma’rifelik kazanan ma’rife cemî’ler,
İbn Manzûr, XII, s. 428.
Atar, Fahreddin, Fıkıh Usûlü, İFAV, İstanbul, 2013, s. 283.
38
Atar, s. 238.
39
Üsmendî, Muhammed b. Abdilhamîd es-Semerkandî, Bezlü’n-Nazar fi’l-Usûl, tahk., Muhammed
Zeki Abdulber, Kahire: Mektebetü Dârü’t-Türâs, 1992, s. 161.
40
Ahd-i hâricî ve ahd-i zihnî ifade eden lâm-ı ta’rîf )  (الumum ifade etmez. Birincisinde tarif harfi
36
37

muhatabın da bildiği, belli bir şeyi kastederken söylenir. Mesela

أيت الرجل الذي كلَّمك أمسي
ُ ( رSeninle dün

konuşan adamı gördüm). İkincisinde tarif harfi, konuşmada veya cümlede önceden bildirilen bir şeyi
kastederken söylenir. Mesela ( رأيت رجَل ِف السوق وكان الرجل يشبهكÇarşıda bir adam gördüm; o adam sana
benziyordu). Eskicioğlu, Osman, http://www.enfal.de/oe91.htm, son erişim, 18.12.2019, 10:58.
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f- Ma’rife bir isme muzaaf olarak ma’rifelik kazanan nekre müfret isimler,
g- Lafzı müfret manası umum olan  جميع – كلlafızları,
h- İsm-i mevsûller,
i- İstifhâm edatları,
j- Şart isimleri,
k- Şart, nefi ve nehiyden sonra gelen umum ifade eden nekre kelimeler bu
kabildendir.41
1.1.4. Müşterek

 ش ر كmaddesinin ifti’âl babına aktarılması ile elde edilen müşterek kelimesi;
“ortak olmak, ortak koşmak, av ipi, yol ve birçok mana ifade eden lafız için
kullanılmıştır.”42 Fıkıh usûlünde, “cümledeki kast edilen mana tek olmasına rağmen,
manaları farklı isme ya da farklı manalara ihtimali olan lafza”43 müşterek denmiştir.
Müşterek lafzın muhtemel manalarından biri kastedilinceye kadar tevakkuf edilmesi
hüküm verilmeyip beklenmesi gerekmektedir. Müşterek lafzın manalardan birinin
tercih edilmesi durumunda bu lafız müşterek olmaktan çıkar ve müevvel adını alır.
Göz, pınar, casus, ticaret malı, altın ve diz kapağı anlamına gelen “’ayn” lafzı
ile azad eden ve azad edilen anlamına gelen “mevlâ” kelimesini müşterek lafza örnek
verebiliriz. Müşterek lafızlar isimolabildiği gibi fiil veya harflerden (edat) de
olabilmektedir. “Hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerini kesiniz.”44 ayet-i celilesinde
geçen (“ )يدyed” lafzı müşterektir. Çünkü Arapçada “yed” lafzı parmak ucundan koltuk
altına, dirseğe ve bileğe kadar gelen aza için kullanıldığı gibi, avuç içine, sağ ve sol ele
dahi “yed” lafzı kullanılır. Müşterek lafza başka bir örnek “Üzerine Allah Teâlâ´nın
ismi zikredilmemiş olanlardan yemeyiniz. Ve şüphe yok ki, o bir fısktır.”45 ayetindeki
“vâv” harfini verebiliriz. Çünkü buradaki vâv harfinin, hâl ve atıf edatı olma ihtimali
vardır.
Bir lafzın müşterek olabilmesi şu dört sebepten kaynaklanmaktadır:
Fenârî, Şemsuddin Muhammed b. Hamza b. Muhammed; Fusûlü’l-Bedâi’ fî Usûlü’ş-Şerâi’; tahk.
Muhammed Hasan Muhammed Hasan İsmâil, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2006, II, s. 66-70;
Âmidî, Seyfuddîn Ebu’l Hasan Ali b. Ebu Ali b. Muhammed, (ö. 631/1233) el-İhkâm fî Usûli’l-Ahkâm,
Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye, 2010, I, s. 379-380; Kûrânî, Ahmed b. İsmail b. Osman, ed-Dureru’lLevâmi’ fî Şerhi Cem’u’l-Cevâmi’, tahk. İlyas Kaplan et-Türkî, İstanbul: Mektebetü’l-İrşâd, 2007, s.
294-296; Atar, s. 239-248.
42
İbn Manzûr, ()ش ر ك, X, s. 448-449.
41

43

Pezdevî, s. 98.
Mâide, 5/38.
45
En’âm, 6/121.
44
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1- Arap kabilelerinin bir lafız için ayrı manalar vaz’ etmesi ve sonraki nesillerin
bu farkı dikkate almadan kullanmaları.
2- Lafız bir mana için vaz’ edildikten sonra, başka bir manaya mecâz yoluyla vaz’
edilmesi. Lafzın kastettiği mecâzî mananın çok kullanılması sonucu mecâzî
manaya vaz’ edildiği izlenimini vermesi.
3- Lafzın müşterek iki manaya vaz’ edilmesi. Zamanla bu durum unutularak
lafzın bu manalardan birinde hakîki, diğerinde ise mecâzî manayı ifade ettiği
varsayımı. (Nikâh ve Kur’ lafzı gibi)
4- Lafız lügat için bir manaya vaz’ edildikten sonra ıstılâhî mana için vaz’
edilmesi.46
1.1.5. Müevvel
Te’vîl, ( )أ و لmaddesinden tef’îl babına aktarılarak ismi mef’ul olarak
kullanılmakta ve tedbîr, takdîr ve tefsîr gibi anlamlara gelmektedir. 47 Bu kelime,
Kur’ân-ı Kerim’de sonuç/işin varacağı son nokta48 ve yorum49 anlamında
kullanılmıştır. Hadislerdeki kullanımı ise, yorum/tefsîr50 manasında olduğu yapılan
araştırmalar neticesinde anlaşılmaktadır.
Müşterek lafzın muhtemel manalarından birinin tercih edilmesi sonucu
müevvele dönüşmesi söz konusu olsa da bu durum sadece müşterek lafızlara ait bir
özellik değildir. Hafî, müşkil, mücmel ile zâhir ve nass lafızlarında yapılan tercihler de
müevvel adını almaktadır.51
1.2. KULLANILDIĞI MANA BAKIMINDAN LAFIZ
Kullanıldığı mana bakımından lafız hakikat, mecâz, sarih ve kinâye olmak
üzere dört kısma ayrılmıştır. Her ne kadar bu taksim, belâgat ilminin beyân kısmı ile
alakalı olsa da, usûl eserlerinde bu taksimin yer alması, fıkhi, usûli metinlerde bu tür
lafızlarla karşılaşılması sebebiyledir.

Zeydân, Abdülkerim, el-Vecîz fî Usûli’l-Fıkh, Lübnan: Müesssetü’r-Risâle Nâşirûn, 2011, s.258.
İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, XI, s. 33.
48
Nisâ, 5/59; Arâf, 7/53; İsrâ, 17/35.
49
Ali ‘İmrân, 3/7; Yunus, 12/39.
50
Tirmizî, Muhammed b. İsa b. Sevre b. Musa b. ed-Dahhâk, el-Câmi’u’l-Kebîr Sünenü’t-Tirmizî, tahk.,
Beşşâr ‘Avvâd Ma’rûf, Beyrut, Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 1998, Ebvâbu Tefsîru’l-Kur’ân, 3; İmam Mâlik,
Mâlik b. Enes b. Mâlik b. ‘Amr el Asbahî el-Medenî (ö. 179/795), Muvatta’ İmâm Mâlik, Tahk.,
Muhammed Fuâd ‘Abdulbâkî, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-‘Arabî, 1985, Bâbu’l-Kısâs fi’l-Katl, 1.
51
Tezimizle ilgili olması bakımından te’vîl kavramını tezin ikinci kısmında incelemeyi düşünüyoruz.
46
47
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1.2.1 Hakîkat

 ح ق قkök harflerinden türeyen ve  َح َّق الشَّي ُئkullanımı ile karşımıza çıkan
hakîkat, yakîn ve muhafaza manalarına geldiği gibi, vaz’ edildiği manada kullanılan
lafız için de kullanılmıştır.52 Bir lafzın konulduğu manada hakîkat olabilmesi lüğavî,
(sözlük) anlamı ve teknik ıstılâhi olarak kazandığı anlamı “şer’î ve örfî anlamı”
açısından incelenebilir. Lüğavî hakikate örnek olarak (لشمس
َّ  )اgüneşi, şer’î hakikate

ُ

(ُ)الص ََلة
َّ sözlük anlamıyla dua şer’î anlamıyla namazı, örfî hakikate de (ُ)الدَّابَّة53 ()الرف ُع
َّ 54
kelimelerini verebiliriz.55
Hakîkî manaya vaz’ edilen lafzın bu manayı ifade etmesi gerektiği gibi bu
lafızdan ayrılmaması ve hakîkî manası dururken mecaza gidilmemesi gerekmektedir.
Buna göre Metin Bey; “Vedat’ın oğluna 500 TL vasiyyet ettim.” dese bu sözden
dönemediği gibi Vedat’ın torunları bu vasiyyet akdinin kapsamına dâhil olamazlar.
Zira kelamda asıl olan hakîkî manadır.56
1.2.2. Mecâz

 )جاز( ج و زkök harflerinden türeyen )  (جمازmecâz kelimesi; “geçit anlamına
geldiği gibi konulduğu mananın dışında kullanılan kelimeleri ifade etmek için de
kullanılmıştır.”57 Fıkıh usûlünde ise; “hakîkî anlamının kastedilmediğini gösteren bir
alaka58 veya karineden ötürü konulduğu mananın dışında kullanılan lafızdır.”59
Mecelle’nin “Mana-yı hakîkî müteazzir oldukta mecâza gidilir”60 ifadesi ile
anlaşılan ilk önce hakîkî anlamın esas alınmasıdır. Ancak hakîkî mananın murad
edilmediğinin anlaşılması durumunda mecâza gidilmelidir. Örnek olarak “Sizden
52

İbn Manzûr, ()ح ق ق, X, s. 52.

Bu lafız dört ayaklı hayvan için kullanıldığı gibi at anlamında dahi kullanılır. Birinci kullanımı örfî
âmm, ikinci kullanımı ise örfî hâs olarak kullanılır.
54
Nahiv bilginlerinin ref’ lafzını kullanmaları örfî hastır.
55
Zeydân, el-Vecîz, s. 262.
56
“Kelamda asıl olan ma’na-yı hakîkîdir” Berki, Ali Himmet, Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye),
Ankara: Güzel İstanbul Matbası, 1956, Madde 12: s. 10.
57
Komisyon, Mu’cemu’l-Vasît, s. 147.
58
Alâka: Hakîkî ve mecâzî mana arasında cereyan eden bir bağdır. Alâkası müşâbehet olan mecâzlar
istiâre olurken, alâkası benzerlik dışında olanlar ise mecâz-ı mürsel olur. Mecâz-ı mürselde alâkalar
cüziyyet, külliyyet, sebiyyet, müsebbebiyyet, i’tibâr-ı mâ kân, i’tibâr-i mâ yekûn, hâliyyet, mahaliyyet
ve âliyyet gibi alakalar bulunmaktadır. Mesud b. Ömer et-Teftâzânî, Muhtasaru’l-Me’ânî, Pakistan:
Mektebetü’l-Büşrâ, 2016, II, s. 97-99; Bulut, Ali, Belâgat Terimleri Sözlüğü, İstanbul: İFAV., 2015, s.
35; Durmuş, İsmail, “Mecâz”, DİA, XVIII, s. 221-223.
59
Zeydân, el-Vecîz, s. 263.
60
Berki, s. 13.
53
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biriniz ayakyolundan (tuvaletten/lavabodan) gelirse”61 ayetindeki  اَلغَائِ ِطkelimesi hakîkî
anlamda değil mecâzî manada kullanılmıştır. Zira mecâzî mana dikkate alınmadığında,
kişinin tuvalete girmesi abdest almasını gerekli kılacaktır. Bu sebeple  اَلغَائِ ِطlafızdan
abdest bozmak anlaşılır.
1.2.3. Sarîh

 ص ر حkökünden türeyen açık, net ve saf anlamına gelen sarîh kelimesi, فَعِيل
kalıbında sıfatı müşebbehe olarak kullanılmaktadır. Araplar bu kelimeyi nesebi temiz
adam, diğer yapılardan ayrı ve şatafatlı olan saraylar, köpüğü gitmiş süt ve idrar için
de kullanmaktadırlar.62
Sarîh; “İster hakikât ister mecâz manasında olsun, çok kullanılmasından dolayı
kendisinden

kastedilen

mananın

açıkça

anlaşıldığı

lafızdır”63

şeklinde

tanımlanmaktadır. Bu ifadeyi kullanan kişinin niyetine bakılmaksızın, kullanmış
olduğu ifade ile kelamın içeriği ile kendini ilzâm etmiş olur. Talak lafzını kullanan
kişinin niyeti ve kastına bakılmaksızın, nikâh bağını ortadan kaldırdığı ve eşinin boş
olduğu hükmüne varılır.64
1.2.4. Kinâye

 ك ن يkökünden gelen ve masdar olarak kullanılan65 kinâye kelimesi beyân
ilminde, “hakîkî mana murad edilmesinin yanında lâzimî mananın kastedildiği lafız”66
şeklinde tanımlanırken, usûlcüler tarafından; “kendisi ile kastedilen mananın hemen
akla gelmediği ve kapalı kaldığı lafız”67suretinde tanımı yapılmıştır. Kinâye olan bir
lafzın hukûkî sonuç doğurması, ifade sahibinin niyetine ve hâlin delâletine bağlıdır.
Buna göre kişi, eşine “Sen bâinsin” dese, bu söz ile kadının boş olup olmayacağı ifade
sahibinin niyetine ve söyladiği ortama bağlıdır.68

61

Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6.

62

İbn Manzûr, ()ص ر ح, II, s. 509-512.

63

Serahsî, I, s. 187; Zeydân, s. 266.
Serahsî, I, s. 188.
65
İbn Manzûr, () ك ن ي, XV, s. 233.
64

66

Teftâzânî, II, s. 190.
Serahsî, I, 187; Zeydân, s. 266.
68
Serahsî, I, 188-189; Atar, s. 278.
67
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1.3. MANAYA DELÂLETİNİN ŞEKLİ BAKIMINDAN LAFIZ
Kitap ve Sünnet’in nasslarının69 doğru anlaşılması lafzın manaya delâletinin
anlaşılması ile doğrudan orantılıdır. Bu hususta Hanefî usûlcüler manaya delâletinin
şekli bakımından lafzı dört70 kısma ayırmışlardır. Bunlar; dâll bi’l-ibâre, dâll bi’l-işâre,
dâll bi’l-iktizâ ve dâll bi’d-delâledir. Yapılan bu taksim sonraki fukaha usûlcüler
tarafından da benimsenmiş ve bu sistem takip edilmiştir.71 Fukaha metodu ile yazılan
ilk usûl eseri olan el-Fusûl fi’l-Usûl’ünde Cessâs’ın, bu konuları “delîlü’l- hitâb”72
başlığı altında, mütekellim usûlcüler73 gibi ele aldığı görülmektedir. Mütekellim
usûlcülerin takip ettiği delâlet taksimi, mantık ilminde izlenen metot74 ile benzerlik
göstermektedir.
Bu konuda ele alacağımız metod, fukaha ekolüne müntesip Hanefî usûlcülerin
yaklaşımı olacaktır.
1.3.1. Dâll Bi’l-İbâre/Nassın İbâresi
“Kelamın asâleten ve teb’an sevk edildiği manaya delâlet etmesidir ki, bu manayı
düşünmeden ve sadece lafzından hareketle anlaşılmasına”75 dâll bi’l-ibâre denir.
Başka bir ifade ile “ibarenin delâleti ile nassın, lafız ve sîgasından ilk bakışta

Usulcülerin burada kullandığı nass tabiri ıstılahta kullanılan nass değildir. Burada kullanılan Kitap ve
Sünnet’ten şer’î hükme delil teşkil eden kaynaklar (ayet ve hadis) kast edilir.
70
Debûsî, s. 130; Pezdevî, s. 104-106, Serahsî, I, s. 236.
71
Zeydân, s. 281.
72
Cessâs, Ahmed b. Ali er-Râzî. (ö.370/981) Usûlü’l-Fıkh el Fûsûl fî’l-Usûl, tahk., Câsim en-Neşemî,
Kuveyt: Vizâratü’l-Evkâf ve’ş-Şuûni’l-İslâmiyye, 1994, I, s. 289.
73
Şirâzî, Ebû İshâk İbrâhim b. Ali b. Yusuf, et-Tebsıra fî Usûli’l-fıkh ‘alâ Mezhebi’l-İmâm Ebû
Abdullah Muhammed b. İdris eş-Şâfiî, Tahk., Muhammed Hasan Muhammed Hasan İsmail, Beyrut:
Dâru’l-Kütübü’l-‘ilmiyye, t.y., s. 124.
74
Delâlet: “Bir şeyi bilmekle diğer bir şeyin bilgisini gerekli kılan şeydir.” Birincisine dâl ikincisine
medlûl denir. Delâlet lafzî ve gayri lafzî olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Bunlardan herbiri de vaz’î,
‘aklî ve tabiî olmak üzere üç kısımdır. 1- Lafzî vaz’i delâlet: İnsân lafzının “ ”الحيوان الناطقkelâmına
delâlet etmesi gibi. (İnsân denilince konuşan canlı varlık anlaşılır) 2- Lafzî ‘aklî delâlet: Duvar
arkasından işitilen sözün, o sözü söyleyene delâlet etmesi. 3- Lafzî tabiî delâlet: “Ah” lafzının göğüs
rahatsızlığına delâlet etmesi gibi. 4- Gayri lafzî vaz’î delâlet: Çizgiler, düğümler, işâretler ve dikili
taşlar. (Bunlardan her biri konulduğu manaları ifade eder. Mesela trafik işaretleri durmak ya da geçmek
anlamındadır. Yoldaki kesik kesik çizgiler sollama yapılabilir, sürekli çizgiler ise sollama yapılamaz
anlamındadır.) 5- Gayri lafzî aklî delâlet: Eserin müessire delâlet etmesi gibi. 6- Gayri lafzî tabiî delâlet:
Âşık sevdiğini görünce yüzünün değişmesi gibi. Delâlet-i lafziyye-i vaz’iyye kendi içerisinde mutâbaka,
tedammun ve iltizâm olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Mağnîsî, Mahmud Hasan, (ö 1226/1836)
Muğni’t-Tullâb Şerhu Metni Îsâgûcî, Esîrüddîn el-Ebherî, (ö. 663/1265) tahk. ‘İsâm b. Mühezzeb esSebûî, Dimeşk: Dâru’l-Beyrûtî, 2009, s. 72-83. Yapılan bu taksim her ne kadar mantık ilminin
kullandığı ve benimsediği taksim olsa da, bunu bazı usul eserlerinde de görmekteyiz. İbn Humâm,
Kemâleddin Muhammed b. Abdulvâhid b. Abdulhamîd b. Mesud, (ö. 861/1457) Kitâbu’t-Tahrîr;
Teysîru’t-Tahrîr İle birlikte, Muhammed Emîn Emîr Pâdişâh Muhammed Emîn b. Mahmûd el-Hüseynî
el-Buhârî (ö. 987/1579), Kâhire: Dâru’s-Selâm, 2014, I, s. 101-103; Âmidî, Seyfuddîn Ebu’l Hasan Ali
b. Ebu Ali b. Muhammed, (ö. 631/1233) el-İhkâm fî Usûli’l-Ahkâm, Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye,
2010, I, s. 18; Bolay, M. Naci, “Delâlet”, DİA, IX, s. 119.
75
Pezdevî, s. 104; Serahsî, I, 236.
69
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anlaşılan mânaya yani harfî mânasına delâlet etmesidir”76 diyebiliriz. Buna nassın
ibâresi dahi denilir. Örnek olarak “Allah alış-verişi helal, ribâyı haram kılmıştır.”77
ayeti kerimesinin ibâresi ile alım-satımın helal, ribânın ise haram olduğu anlaşıldığı
gibi, alım-satın ile ribânın aynı olmadığı da anlaşılmaktadır.78
1.3.2. Dâll Bi’l-İşâre/Nassın İşâreti
“Nassın sevk edildiği aslî ve tebeî manasının dışında, bu mananın gerekli kıldığı,
dil ve mantık kuralları gereği anlaşılan mana”79 dâll bi’l-işâre denir. Başka bir
ifadeyle “İbâreden anlaşılan mana değil, bu hükümden, dolaylı olarak anlaşılan
mana”dır. Mesela “(Allah’ın verdiği ganimet malları) Yurtlarından çıkartılan fakir
muhâcirlerindir.”80 ayetinin ibâresi ile fakir muhâcirlerin ganimeti hak ettiği
anlaşılmaktadır. Nass bu mana için sevk edilmiştir. Nassın işâreti ile anlaşılan mana;
muhâcirlere fakir demek suretiyle onların Mekke’de bıraktıklarıve kâfirlerin ele
geçirdiği mallarında mülkiyet haklarının bulunmadığı anlaşılmaktadır.81
1.3.3. Dâll Bi’d-Delâle/Nassın Delâleti
Dâll bi’d-delâle “Sırf dil kurallarına dayanarak nastan anlaşılan hükme” denir.
Bu hüküm kıyasla elde edilmediği gibi hükmün illetinin bulunduğu her konuyu da
kapsamaktadır.82 Örnek olarak “Anne babaya öf bile demeyiniz”83 nazm-ı celili ile
haram olan fiiller; anne ve babanın gönlünü incitecek her türlü sözler ile bu manadan
daha etkili olan dövme fiili, nassın delâleti ile anlaşılan haram hükümlerdendir. Bu
çıkarılan hükümler kıyas yoluyla değil nassın ibâresi ve delâleti yönüyledir.84 Ayrıca
anne babaya öf demek onları incitmek ve gönüllerini kırma manasınadır. Dolayısıyla
bu manadaki her eylem ayetin delâleti kapsamında yer almaktadır.
1.3.4. Dâll Bi’l-İktizâ/Nassın İktizâsı
Dâll bi’l-iktizâ “Zikredilen nassın şer’î yönden sağlıklı anlaşılabilmesi için
yapılan ilavedir. Böylece yapılan ilave sanki nassta zikredilmiş gibi kabul edilir.
Böylece iktizâ yoluyla sabit olan mana kıyas ile değil, ibâre ile sabit olmuştur”.85 Hz.
Bardakoğlu, Ali, “Delâlet”, DİA, IX, s. 119-122.
Bakara, 2/275.
78
Zeydân, s. 281.
79
Pezdevî, s. 104; Serahsî, I, 236; Bardakoğlu, “Delâlet”, s. 119-122.
80
Haşr, 59/8.
81
Pezdevî, s. 104; Serahsî, I, s. 236.
82
Pezdevî, s. 105; Serahsî, I, s. 241.
83
İsrâ, 17/23.
84
Pezdevî, s. 105; Serahsî, I, s. 241.
85
Pezdevî, s. 106; Serahsî, I, s. 248.
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Peygamber (sav)’in “”رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه86 hadisini doğru doğru
anlamak için belli bir lafız takdir etmemiz gerekmektedir. Takdirsiz anlaşılacak
hüküm, ümmetten hata, nisyan ve ikrah fiillerinin sadır olmamasıdır. Ancak vakıa
bunu göstermemektedir. Öyle ise bu, nassın, hem aklen hem de şer’an doğru
anlaşılması “ ”إمث اخلطئ والنسيانşeklinde yapılan ilave ile mümkün olacaktır.
1.4. MANAYA DELÂLETİNİN AÇIKLIĞI BAKIMINDAN LAFIZ
Fukaha metodunu benimseyen Hanefî usûlcüler, manası açıktan en açığa doğru
lafızları, zâhir, nass, müfesser ve muhkem şeklinde dörtlü bir tasnife tabi
tutmuşlardır.87 Buna karşılık mütekellim metodunu benimseyen usûlcüler manaya
delâleti açık lafızları, zâhir ve nass şeklinde iki kısma ayırmışlardır.88 Usûl-i fıkıh
ilminin kurucusu kabul edilen ve bu alanda ilk kitap yazanın İmam Şâfiî89 olduğu
müsellem bir hakikattır. Lafızların manaya delâletini ele alırken hiç kuşkusuz tarihî
serüvenini tam anlamıyla anlamak için kronolojik açıdan yaklaşmanın fayda
sağlayacağı kanısındayız. Yalnız burada karşımıza çıkan sorunlardan biri de ilk
eserlerde kavramların tam mükemmel olmayışıdır. Bu sorun er-Risâle’de görüldüğü
gibi Cessâs’ın el-Fusul’da da görülmektedir. Muhammed Edib Sâlih’in ifade ettiği
gibi mütekellim usûlcüler, Şâfiî ve Şâfiî’den sonra kavramların anlamlarını ele
almışlardır.90
1.4.1. Zâhir

ِ َظ, bâtın (اطن
ِ )ب
Sözlükte ( )ظ ه رmaddesinden ismi fail olarak kullanılan اهر
َ
kelimesinin zıddı olarak; “açık, kuvvetli, cehrî ve dağın zirvesi”91 gibi anlamlarda
kullanılmaktadır. Kur’an’da “açık olmak,92 galip gelmek,93 muttali olmak,94 zıhâr
yapmak,95 bildirmek,96 destek olmak/arka çıkmak,97 öğle vakti,98 sırt/üst99 ve arka”100
İbn Mâce, Talak, 16.
Sâlih, Muhammed Edîb, Tefsîru’n-Nusûs fî’l-Fıkhı’l-İslâmî, Beyrût: Mektebetü’l-İslâmiyye, 1993, c.
I, s. 141.
88
Sâlih, I, s. 141.
89
Köksal, A. Cüneyt- Dönmez, İbrahim Kâfi, “Usûl-i Fıkıh”, DİA., LII, s. 201-210.
90
Sâlih, I, s. 198.
91
İbn Manzûr, ( )ظ ه رIV, s. 522-524.
86
87

En’âm, 6/151; A’râf, 7/33; Tevbe, 9/48; Nûr, 24/31; Rûm, 30/41; Cin, 72/26; En’âm, 6/120; Hadîd,
57/3; Kehf, 18/22; Lokmân, 31/20; Sebe’, 34/18.
93
Tevbe, 9/8; Kehf, 18/20; Tevbe, 9/33; Fetih, 48/28; Saf, 61/9; Bakara, 2/85; Mü’min, 40/29; Sebe’,
34/22; Mümtehine, 60/9.
94
Nûr, 24/31.
95
Ahzâb, 33/4, 26; Mücâdele, 85/2.
96
Tahrîm, 66/3.
92
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gibi anlamlarda kullanılmıştır. Hadislerde ise “açık olmak,101 üst/sırt/dam,102 öğle103 ve
galip gelmek”104 gibi anlamlarda kullanılmıştır.
Usûl terimi olarak Debûsî (ö.430/1039) zâhiri, “Sadece dinlemek suretiyle
muhataba açık/anlaşılır gelen lafız”,105 Pezdevî (ö.482/1089) ise “Sıgası/kipi itibariyle
kastedilen mananın açık olduğu her söz, lafız”106 şeklinde tarif etmektedirler.
Serahsî (ö.490/1090) zâhir kavramını daha teknik ifade ile “Sevk ve
kastedildiği manaya bir gayret sarf etmeden açıkça delâlet eden lafızdır”107 şeklinde
tanımlamıştır. Bu tanımı sonraki usûlcüler geliştirmiş ve “Zâhir, manasının
anlaşılması için hâricî bir karineye ihtiyaç duyurmayacak şekilde bu manaya açık
olarak delâlet eden, fakat tevil ve tahsis ihtimaline açık bulunan ve kendisinden
çıkarılan hüküm sözün asıl sevk sebebi olmayan lafızdır.”108 biçiminde izah
etmişlerdir.
Yapılan bu tanımla zâhirin, “Muhatabın zâhir lafızla kastedilen manayı anlama
hususunda hâricî bir karineye ihtiyaç duymayacağı gibi tefekkür ve düşünceye bile
muhtaç olmayacağı, dolayısıyla ben anlamadım itirazını yapamayacağı”109 bir terim
olduğu anlaşılmaktadır.
Mütekellim usûlcülerin zâhir terimini, fukaha usûlcülerinin kullandığı zâhir ve
nass terimlerine mukâbil gelecek şekilde kullandıkları görülmektedir.110 Bu lafızları
incelerken İmam Şâfiî ve Şâfiî’den sonraki usûlcüler ile Gazâlî devri dikkatten
kaçmamaktadır.111

97

Tevbe, 9/4; Kasas, 28/48; Tahrîm, 66/4.
Rûm, 30/18; Nûr, 24/58.
99
İnşikâk, 84/10; En’âm, 6/94; Zuhruf, 43/13.
100
Bakara, 2/101, 129; Âl-i İmrân, 3/187; En’âm, 6/31; Hûd, 11/92.
101
Buhârî, Muhammed b. İsmâil Ebû Abdullah, (ö. 256/870) Sahîhu’l-Buhârî el-Câmi’u’l-Müsnedü’sSahîhu’l-Muhtasar min Umûri Rasûlillahi Sallallahu Aleyhi Ve sellem ve Sünenihi ve Eyyâmihi, Tahk.,
Muhammed Züheyr b. Nâsır el-Nâsır, Dâru Davku’n-Necât, 1422, Bed’ü’l-Vahy, 1; İlim, 21, 24.
102
Buhârî, İlim, 41; Vudu’, 3, 11.
103
Buhârî, Vudu’, 40; Salât, 32, 94.
104
Buhârî, Salâtü’l-Havf, 6.
105
Debûsî, s.116.
106
Pezdevî, s. 97.
107
Serahsî, I, s. 163.
108
Şa’bân, s. 369; Dönmez, İbrahim Kâfi, “Zâhir”, DİA., 2013, XLIV, s. 85-87; Sâlih, I, s. 145.
109
Büyük Haydar Efendi, Usûl-i Fıkıh Dersleri, İstanbul: Üç Dal Neşriyat, 1966, s. 169.
110
Dönmez, “Zâhir”, DİA., XLIV s. 86.
111
Salih, I, s. 205-207.
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İmam Şâfiî, er-Risâle’sinde zâhir lafzını 27, nass kavramını da 34 defa
kullanmıştır.112 Bu kullanımların daha çok zâhirin, nass; nassın da zâhir yerinde
olduğu bilgisi usûl kitaplarında zikredilmiştir.113 İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî,
zâhiri, “Bünyesinde hakikat ve mecaz barındıran ma’kul manalı lafız olup, hakîkî
mananın icra edildiği lafız”114 şeklinde tanımlamaktadır. Ebu’l-Hasen el-Basrî ise,
“İfade ettiği zâhirî manada başkasına muhtaç olmayan lafız” şeklinde tanımlayarak
nass ile arasındaki ayrıma dikkat çekmiştir. Böylece o, bazı âlimlerin kastedilen ve
kastedilmeyen manalar hakkında zâhir olan, ancak kastedilen manada kullanılmasının
daha isabetli olacağı yönünde kanaatini belirterek zâhir için bu tanımı yapmıştır.115
Gazâlî, el-Mustasfâ’sında zâhir terimini açıklarken nass ile birlikte ve nassa
dayanarak “Mücmel olmayan manalara delâlet eden lafzın, ya nass ya da zâhir
olabileceğini ifade etmiş, nassı, tevil ihtimali olmayan, zâhiri ise tevil ihtimali olan
lafız.”116 olarak tanımlamıştır.
Âmidî, el-İhkâm adlı usûl eserinde Gazâlî’nin zâhir tanımı eleştirerek117 Zâhiri,
“aslî yahut örfî vaz’ ile bir manaya delâlet edip başka bir manaya da ihtimali olan
lafız ”.118 olarak tanımlamıştır.
Zerkeşî ise, İmam Şâfiî’nin zâhire nass demesinin gerekçesini, nass lafzının
ifade ettiği lüğavî manadan kaynaklandığını ileri sürmüştür. Dolayısıyla Şâfiî’nin nass
için iki tanım yaptığını, bunlardan birinin tevili kabul eden -ki bu zâhire tekabül
etmektedir. Diğerinin ise tevili kabul etmeyen lafızdır -bu da nassa karşılık gelirşeklindeki tanımıyla, eserinde zâhir terimine yer vermiştir.119 Zerkeşî’nin yapmış
olduğu bu katkılarla İmam Şâfiî’nin, nass kavramını isabetli ve yerinde kullandığı
anlaşılmış olmaktadır.
Şâfiî, Muhammed b. İdris (ö. 204/820), er-Risâle (İslam Hukukunun Kaynakları), Abdulkadir Şenerİbrahim Çalışkan, Ankara: T.D.V., 2012 s. 372-377.
113
Salih, I, s. 206; Enbâriî, Ali b. İsmail et-Tahkîk ve’l-Beyân fî Şerhi’l-Burhâni fî Usûli’l-Fıkh, tahk.,
Ali b. Abdurrahmân el-Cezâirî, Lübnân: Dâru’z-Ziyâ, 2011, II, s.170; Gazâlî, IV, s. 84-85.
114
İmâmü’l-Haremeyn, Ebü’l-Meâlî Rüknüddîn Abdülmelik b. Abdillâh b. Yûsuf el-Cüveynî, (v.
478/1085) el-Burhân fî Usûli’l-Fıkh, tahk., Abdulazîz ed-Dîb, I, s. 416.
115
Basrî, Ebu’l-Hüseyn Muhammed b. Ali b. et-Tayyib (ö. 436/1044), Kitâbü’l-Mu’temed fî Usûli’lFıkh, tahk. Muhammed Hamidullah, Muhammed Bekir-Hasan Hanefî, Dimeşk: El-Ma’hedü’l‘İlmiyyü’l-Feransiyyyü’d-Dirâsâtü’l-‘Arabiyyetü, 1964, I, s. 320.
116
Gazâlî, III, s. 84.
117
Âmidî, Gazâlî’nin yapmış olduğu –zann-ı galip üzere kesinlik ifade etmeyecek bir şekilde bir mana
ifade eden lafızdır- şeklindeki tanımına, ( )يغلب على الظن ومن غير قطعzann-ı gâlip ve katiyyet ifade
etmeyecek anlamına gelen lafızların, efrâdını câmi’ ağyârını mâni’ olmadığı gerekçesiyle eleştirmiştir.
Âmidî, el-İhkâm, II, s. 44.
118
Âmidî, II, s. 44.
119
Zerkeşî, Ebû Abdillâh Bedrüddîn Muhammed b. Bahâdır b. Abdillâh, (ö. 792/1392 ) el-Bahru’lMuhît fî Usûli’l-Fıkh, tahk., Abdulkâdir Abdullah el-‘Ânî-Ömer Süleymân el-Aşkar, Kuveyt:
Vizâretü’l-Evkâf ve’ş-Şuûni’l-İslâmiyye, 1992, III, s. 436.
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Netice itibariyle “Zâhir, mercûh (terkedilen) bir manaya da ihtimali olsa bile,
delâlet-i zanni olan/râcih (kuvvetli bir delil) ile bir manaya delâlet eden lafızdır.”120
şeklinde tanımlayabiliriz.
1.4.2. Nass
Manası açık olan lafızların ikincisi olan nass, sözlükte, bir şeyi kaldırmak,
yükseltmek ve açığa çıkarmak121 manasında kullanılırken fıkıh usulünde “Sıygadan
(kalıp ifadeden) değil de mütekellimden kaynaklanan bir gerekçeyle manası zâhirden
daha açık olan”122 lafız şeklinde kullanılmıştır.
1.4.3. Müfesser
Kök olarak ( )ف س رkökünden gelen müfesser kelimesi, açıklamak, kapalı olanı
beyan etmek, suya ve idrara bakarak hastalık teşhisinde bulunmak123 gibi anlamlara
gelmektedir. Kur’an’da açıklamak124 anlamında kullanılan bu kelime, hadis
kaynaklarında da açıklamak125 ve açıklanmış126 olarak yer almıştır.
Meşhur Hanefî usûlcüleri müfesser kavramını farklı sözcüklerle açıklamakla
birlikteaynı anlamı kastettikleri anlaiılmaktadır. Örneğin Debûsî, müfesser kelimesini,
“Kelâmın vaz’ edildiği manaya delâleti açık olan lafız olup, bu açıklık ya tek bir
vecih/manaya ihtimalli olması ya da istiâreden127 kaynaklanan ince mananın delille
giderilmesi yahut da tevile ihtimali olan ibarenin tefsir edilmek suretiyle ortadan
kaldırılmasıyla oluşan lafız.”128 şeklinde tarif etmiştir.

120
121
122
123

Salih, I, s. 215.
İbn Manzûr, ()ن ص ص, VII, s. 97.
Pezdevî, s. 100.
İbn Manzûr, ()ف س ر, V, s. 55.
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Furkân, 25/33.
Buhârî, Mevâkîtü’s-Salât, 2.
126
Buhârî, Zekât, 55.
127
İstiâre: Alakası teşbih olan mecazdır ve teşbihe dayanır. Teşbihe dayanması sebebiyle “Müşebbehün
bih ya da müşebbehten birisinin söylenmediği teşbih” şeklinde tanımı yapılmıştır. İstiârede ya sadece
müşebbehün bih kullanılır ya da müşebbeh zikredilip müşebbehün bihe ait unsurlara yer verilir. Meselâ
“أسدا يقاتل ِف احلرب
ً أيت
ُ “ ”رHarpte savaşan bir arslan gördüm” cümlesi aslında “ أيت رجَلً شجاعا كاألسد ِف
ُ ر
125

“ ”احلربSavaşta arslan gibi cesur bir adam gördüm” demektir. Bu teşbih cümlesinden müşebbeh ( )رجل,
edat ve vech-i şebeh hazfedilmiş, sadece müşebbehün bih ( )أسدkalmış ve bu teşbih istiâreye

dönüşmüştür. Geniş bilgi için: Ali Bulut, Belâğat Meânî-Beyân-Bedî’ İstanbul: İFAV, 2015, s. 236252; Hatîb el-Kazvînî (ö. 739/1338) Telhîsu’l-Miftâh, İstanbul: Fazilet Neşriyât, s. 131; Sa‘deddin etTeftâzânî (ö. 792/1390), Muhtasaru’l-Meânî, İstanbul: Salih Bilici Kitabevi, s. 327.
128
Debûsî, s.117.
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Pezdevî ise, manası “Nasstan daha açık olan lafızdır. Lafzın açıklığı, ister
nasstan kaynaklansın, isterse nassın dışında, tevil ihtimalini ortadan kaldıracak bir
beyanın bitiştiği mücmel yahut tahsis ihtimalini ortadan kaldıracak bir beyanın
bitiştiği amm lafız olmak suretiyle oluşsun”129 şeklinde tanımlamıştır.
Serahsî ise müfesseri, “Tevile ihtimali bulunmayacak şekilde manası nass ve
zâhirden daha açık olan lafız.”130 şeklinde tanımlamıştır.
Büyük Haydar Efendi, müfesser lafızdaki açıklığın, beyân-ı takrîr ve beyân-ı
tefsîr yoluyla olduğunu savunur.131
Daha açık bir ifadeyle “müfesser, hükme delâleti açık olan, te’vîl ve tahsîs
ihtimaline kapalı bulunan lafızdır.”132 diyebiliriz. Yapılan tanımlar nazara dikkate
alınırsa müfesser, te’vîl ve tahsîs ihtimalinin olmayışıyla zâhir ve nasstan daha açık
lafızdır.133 Bu yönüyle müfesser, zâhir ve nasstan ayrılırken, Hz. Peygamber
döneminde neshi kabul etmesi açısından, bu iki terim ile aynı özelliği bünyesinde
barındırmaktadır. Daha açık ifade ile Efendimizin vefatından sonra müfesser, hükmen
muhkem kategorisinde gözükmektedir.
1.4.4. Muhkem

( )ح ك مmaddesinden gelen muhkem terimi, sözlükte “men’ ve reddetmek
anlamında kullanılarak, hâkimler, mazlumlardan zulmü kaldırıp reddettiği kâdîlara da
hâkim ismi verilmiştir.” Zira Araplar bu fiilin mücerred ve mezid ( / ت
ُ  أَح َكم/ ت
ُ َح َكم
134
ت
ُ  َرَددanlamında kullanmaktadırlar. Kur’an’daki kullanımı ise
ُ  ) َح َّكمhallerini ت
ُ  َمنَع-ت

“hükmetmek,135 hüküm,136 hikmet,137 hükmeden,138sağlam yapmak/yapan/olan 139 ve
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Pezdevî, s. 100.
Serahsî, I, s. 165.
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Büyük Haydar Efendi, 172; Apaydın, 230.
132
Dönmez, s. 372.
133
Apaydın, 230; Sâlih, I, s. 165.
134
İbn Manzûr, ()ح ك م, XXII, s. 141.
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Mü’min, 40/48; Mâide, 5/1, 21, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 95; Âl-i İmrân, 3/23, 55; Nisâ, 4/58, 105, 141;
Zümer, 39/46; Yûnus, 10/35, 80; Sâffât, 37/154; Kalem, 68/36, 39; Bakara, 2/113, 213; A’râf, 7/87;
Ra’d, 13/41; Nahl, 16/59, 124; Hac, 22/56, 69; Nûr, 24/48, 51; Zümer, 39/3; Mümtehine, 60/10; Enbiyâ,
21/78, 112; En’âm, 6/136; Ankebût, 29/4; Câsiye, 45/21; Sâd, 38/22, 26.
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Âl-i İmrân, 3/79; Nisâ, 4/35; Mâide, 5/43, 50; En’âm; 6/57, 62, 89, 114; A’râf, 7/87; Yûnus,10/109;
Yûsuf, 12/22, 40, 67, 80; Meryem, 19/12; Kasas, 28/14, 70, 87;Mü’min, 40/12; Câsiye, 45/16; Tûr,
52/48; Mümtehine, 60/10; Kalem, 68/48; İnsân, 76/24; Ra’d, 13/37, 41; Enbiyâ, 21/74, 78, 79; Şu’arâ,
26/21, 83; Kehf, 18/26; Neml, 27/78; Şûrâ, 42/10; Hûd, 11/45.
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hakem yapmak/tayin etmek140 gibi anlamlara gelmektedir. Hadis metinlerinde ise
genel olarak hikmet,141 hüküm,142 hüküm vermek143 ve ahkâm”144 gibi anlamlarda
kullanılmıştır.
Fıkıh usûlü terimi olan muhkem, ilk kaynaklardan kabul edilen Debûsî,
Pezdevî ve Serahsî gibi önemli Hanefî usûlcüleri, muhkem kavramını eserlerinde,
hemen hemen aynı manaya gelen farklı lafızlarla tarif edilmiştir. Böylece muhkem;
“Nesh ve değişme ihtimali olmayacak bir şekilde manasının açık olduğu lafız”145
olarak tanımlanmıştır. Ancak şu hususu vurgulamak gerekir ki, müfesserin
muhkemden daha kuvvetli oluşu,146 vuzuh/açıklık cihetiyle olmayıp, kuvvet
yönüyledir.147
Yukarıda yapılan tanımları kapsayıcı bir şekilde ifade edersek, “Muhkem,
hükme delâleti açık; tevil, tahsis ve -Hz. Peygamber’in hayatında dahi- neshe ihtimali
olmayan lafızdır.”148 şeklinde tanımlayabiliriz.
1.5.

MANAYA

DELÂLETİNİN

KAPALILIK

DERECESİNE

GÖRE

LAFIZLAR
Fukaha metodunu benimseyen usûlcüler, manası kapalı olan lafızları kapalıdan,
en kapalıya doğru dört kısma ayırmışlardır.149 Usûlcüler, manası açık olandan en açık
olana doğru zâhir, nass, müfesser ve muhkem şeklindeki tasnife tekabül etmek üzere

Bakara, 2/129, 151, 231, 251, 269; Âl-i İmrân, 3/48, 81, 164; Nisâ, 4/54, 113; Mâide, 5/110; Nahl,
16/125; İsrâ, 17/39; Lokmân, 31/12; Ahzâb, 33/34; Sâd, 38/20; Zuhruf, 43/63; Kamer, 54/5;Cum’a,
62/2.
138
Bakara, 2/32, 129, 209, 220, 228, 240, 260; Âl-i İmrân, 3/6, 18, 58, 62, 126; Nisâ, 4/11, 17, 24, 26,
56, 92, 104, 111, 130, 158, 165, 170; Mâide, 5/38, 118; En’âm, 6/18, 73, 83, 128, 139; Enfâl, 8/10, 49,
63,67, 71; Tevbe, 9/15, 28, 40, 60, 71, 97, 106, 110; Yûnus, 10/1; Hûd, 11/1; Yûsuf, 12/6, 83, 100;
İbrâhîm, 14/4; Hicr, 15/25; Nahl, 16/60; Hac, 22/52; Nûr, 24/10, 18, 58, 59; Neml, 27/6, 9; Ankebût,
29/26, 42; Rûm, 30/27; Lokmân, 31/2, 9, 27; Ahzâb, 33/1; Sebe’e, 34/1, 27; Fâtır, 35/2; Yâsîn, 36/2;
Zümer, 39/1; Mü’min, 40/8; Fussilet, 41/42; Şûrâ, 42/3, 51; Zuhruf, 42/4, 84; Duhân, 44/4; Câsiye,
45/2, 37; Ahkâf, 46/2; Fetih, 48/4, 7, 19; Hucurât, 49/8; Zâriyât, 51/30; Hadîd, 57/1; Haşr, 59/1, 24;
Mümtehine, 60/5, 10; Saf, 61/1; Cum’a, 62/1, 3; Tegâbün, 64/18; Tahrîm, 66/18; İnsân, 76/30.
139
Âl-i İmrân, 3/7; Hûd, 11/1, 45; Hac, 22/52; Muhammed, 47/20;Tîn, 95/8;
140
Nisâ, 4/60, 65; Mâide, 5/43.
141
Buhârî, Salât, 1; Zekât, 5.
142
Buhârî, Meğâzî, 30.
143
Buhârî, Cihâd, 168; Meğâzî, 30.
144
Buhârî, Şurût, 1.
145
Debûsî, s, 117; Pezdevî, s. 101; Serahsî, I, s. 165.
146
Şâşî, Nizâmuddin, (ö. 325/936) Usûlü’ş-Şâşî Mea Hâşiyeti Muhammed Beraketullah el-Leknevî
Ahsenü’l-Havâşî, Pakistan: el-Büşrâ, 2015, s. 53.
147
Büyük Haydar Efendi, s. 175.
148
Dönmez, s. 373.
149
Debusî, s. 117; Hallâf, Abdulvahhâb, İlmü Usûlü’l-Fıkh, Beyrut: Müessesetü’r Risâle, 2011, s. 151;
Salih, I, s. 229.
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kapalıdan, en kapalıya doğru hafî, müşkil, mücmel ve müteşâbih olarak tasnif
etmişlerdir.150
Mütekellim usûlcüler, manası kapalı olan lafızları mücmel ve müteşâbih olmak
üzere iki kısma ayırmışlardır. Ancak bu iki terimin birbiri ile münasebeti hususunda
farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu usûlcülerin kullandıkları mücmel terimi, geniş
kapsamlı olup, Hanefî usûlcülerinin kullandığı hafî, müşkil ve mücmel terimlerini
kuşattığı ve bu üçünü karşıladığı görülmektedir.151
1.5.1. Hafî
Kök harfleri

) (خ ف يolup, ezdâttan152 sayılan hafî kelimesi sözlük manası

olarak; “parlamak, açığa çıkarmak, gizlemek, saklamak ve örtmek anlamlarında
kullanıldığı gibi, düğün günü elbisenin üzerine giyilen giysiye de () ِخ َفاء
denmektedir.”153 Kur’an’da bu kelime; “gizlemek,154 sır,155 gizleyen156 ve gizlice”157
gibi anlamları ifade edecek şekilde kullanılmıştır. Hadis metinlerinde ise, genellikle
gizlemek158 ve kısık sesle konuşmak159 gibi manalara gelmektedir.

Debûsî, s. 117; Serahsî, s. 167-169; Şâşî, s. 47; Pezdevî, s. 101-102; İbn ‘Abidîn, Muhammed Emin
b. Ömer, Şerhu Şerhi’l-Menâr li’l-‘Alâmeti’ş-Şâmî (Nesemâtü’l-Eshâr), Pakistan: İdâretü’l-Kur’an ve
‘Ulumi’l-İslâmiyye, 2015, s. 92-96. Bu eser, İbn Âbidîn’in Ebu’l Berakât en-Nesefî’nin, el-Menâr adlı
usûl eserine, Haskefî’nin yaptığı İfâdatü’l-Envâr adlı şerhinin haşiyesidir.
151
Salih, I, s. 326; Koca, Ferhat, “Mücmel”, DİA, XXXI, s. 453-454.
152
Ebu’t Tayyib el- Halebî, Kitâbu’l-Ezdâd fî Kelâmi’l-‘Arab adlı eserinde; Arapların iki zıt manaya bir
lafzı kullanmalarına ezdâd denildiğini ama bu lafızların ise az olduğunu belirtmiştir. Ebu’t-Tayyib
Abdulvâhid b. el-Luğavî el-Halebî, Kitâbu’l-Ezdâd fî Kelâmi’l-‘Arab, tahk. İzzet Hasan, Dimeşk: 1963:
s. 18; Zıddın çoğulu olan ezdâd, bâ‘a (“ )باعsatmak-satın almak” ve cevn “beyaz-siyah, aydınlıkkaranlık” gibi karşıt anlamlı kelimeleri (antonymie homophones) ifade etmek için kullanılır. Ancak iki
ayrı anlamın zıt olabilmesi için her ikisinin de aynı kategoriye girmesi gerekir (meselâ açık-kapalı,
kötülük-iyilik). Arap dilcilerinin birçoğuna göre ezdâd; müşterek (eş sesli, homonyme; lafızları aynı,
mânaları başka yahut iki veya daha fazla mânası olan) kelimelerin ayrı bir sınıfını teşkil eder. Şu farkla
ki eş sesli kelimeler fonetik bakımdan birbirinin aynı oldukları hâlde iki veya daha çok mânaya eşit
biçimde delâlet ederler (Meselâ ayn: 1. “delik, göz, göze, pınar, ayın harfi”; 2. “altın”; 3. “casus”).
Hâlbuki ezdâdın, birbirinin aksi olmak üzere doğrudan doğruya iki anlamı vardır. Yalnız Ebü’t-Tayyib
el-Lugavî (ö. 351/962) çoğunluğu oluşturan bu görüş sahiplerinden farklı düşünmekte ve zıt anlamlı
kelimelerin bu gruba girmediğini söylemektedir. Geniş bilgi için bkz.: Muharrem Çelebi, “Ezdâd”, DİA,
XII, s. 47-48.
150

153

İbn Manzûr, (

(خ ف يXIV, s. 234-235.

Bakara, 2/271, 284; Âl-i İmrân, 3/5, 29, 118, 154; Nisâ, 4/108, 149; Mâide, 5/15; En’âm, 6/28, 63,
91; A’râf, 7/55; Hûd, 11/5; İbrâhîm. 14/38; Meryem, 19/3; Tâhâ, 20/7, 15; Nûr,24/ 31; Neml, 27/25;
Secde, 32/17; Ahzâb, 33/37, 54; Gâfir, 40/16, 19; Fussilet, 41/40; Şûrâ, 42/45; Mümtehine, 60/1; A’lâ,
87/7.
155
Hâkka, 69/18.
156
Ra’d, 13/10.
157
En’âm, 6/63; A’râf, 7/55.
158
Buhârî, Salât, 40, 42; Ezân, 36;
159
Buhârî, Tefsîr, 2; Tevhîd, 41.
154
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Bir usûl terimi olarak hafî, ilk dönem usûl eserlerinde hemen hemen birbirine
yakın tanım ile ifade edilmiştir. Bu terimi Debûsî, “Manası ‘arizî bir sebepten dolayı
gizli olup anlaşılmayan”,160 lafız şeklinde tanımlarken Pezdevî de, “Manası
sıyga/kelime yapısından kaynaklanmayan arizî bir sebepten dolayı, muradı gizli/kapalı
olan lafız.”161 diye tanımlamışlardır. Bu iki tanımı kapsayan tarifi Serahsî şöyle
yapmıştır: “Manası sıgadaki arizî bir sebepten dolayı kapalı/gizli olduğundan
muradı/maksadı ancak araştırmayla bilinen isimdir.”162
Yapılan bu tanımları kuşatan bir ifade ile “Hafî, kapsamında birçok fert
bulunup da, kendi sığası/kalıbı/bünyesi dışındaki bir engelden ötürü bu fertlerden bir
kısmına delâleti açık olmayan ve bunların onun kapsamına dâhil olduğunun
kavranabilmesi inceleme ve içtihada ihtiyaç duyulan lafızdır.”163 şeklinde tanımlamak
da mümkündür.
1.5.2. Müşkil
Bir usûl terimi olan müşkil, sözlükte ( )ش ك لmaddesinin if’al babına aktarılarak;

 أَش َك َل األَمرişin emsal ve eşkâline karışması,164 benzer ve emsalleri arasına girmesi165
gibi anlamlara gelmektedir. Fıkıh usûlü açısından müşkil, erken dönem Hanefî usûl
eserlerinde,

“Konulduğu

manayı

elde

etme

hususunda

dinleyene/muhataba

kapalı/anlaşılması zor olan lafız”166 anlamında kullanılmıştır.
1.5.3. Mücmel

( )ج م لkökünden if’al babına aktarılarak, ayrıntıya girmeden toplamak
anlamında kullanılan167 mücmel’in ifade ettiği diğer manalar ise; erkek deve, at, ip,
insan topluluğu, güzel, bir çeşit tuzlu su balığı ve bir şeyin cümlesi/tamamı168 gibi

160

Debûsî, s. 117-118.
Pezdevî, s. 101.
162
Serahsî, I, s. 167.
163
Dönmez, 382; Öğüt, Salim, “Hafî”, DİA, XV, s. 110.
164
İbn Manzûr, ()ش ك ل, XI, s. 356 - 360; Cevherî, İsmâil b. Hammâd, es-Sıhah Tâcü’l-Lüğa ve
Sıhâhu’l-‘Arabiyye, tahk., Ahmed Abdulğafûr ‘Attâr, Dâru’l-‘ilm, s. 1737; Ebû Abdirrahmân el-Halîl b.
Ahmed b. Amr b. Temîm el-Ferâhîdî (ö. 175/791), Kitâbu’l-‘Ayn, tahk., Mehdî el-Mahzûmî-İbrâhîm
es-Semrâî, t.y., y.y., V, s. 295-296; Râgıb el–İsfahânî, Müfredâtü Elfâzi’l-Kur’an, Tahk, Necib elMâcidî, Pakistan: Mektebetü’l-Büşrâ, 2013, s. 284.
165
İf’âl babının hemzesi birçok anlama gelmektedir. Bunlardan bir tanesi de duhul/bir şeye girme
anlamıdır. Dolayısıyla benzerleri arasına giren bir şeyin karışması ve anlaşılmaması doğaldır. Abduh erRâcihî, et-Tatbîku’s-Sarfî, Beyrut: Dâru’n-Nehzatü’l-İlmiyye, 2009, s. 32-33.
166
Debûsî, s. 118.
167
İbn Manzûr, XI, s. 128.
168
İbn Manzûr, XI, s.123- 128.
161
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anlamlarda kullanılmaktadır. Kur’an’da ise güzel/güzellik,169 deve170 ve bir
defada/toptan171 gibi anlamlarda kullanılmıştır. Hadis metinlerinde de deve,172
süslenmek,173 en güzel olmak,174 bir şeyi dondurmak175 ve bir şeyin tamamı176 gibi
manalara gelmektedir.
Fıkıh

usulü

bağlamında

Debûsî,

“Vaz’

edildiği/konulduğu

mananın

bilinmemesi yahut istiâreden177 dolayı manası asla anlaşılamayan lafızdır.”178 şeklinde
müşkilin tanımını yapmıştır. Cessâs, mücmele iki farklı açıdan yaklaşarak bir yönüyle
umum, diğer yönüyle ise umum ifade etmediğini vurgulayarak “Kullanımı esnasında
kastedildiği mananın anlaşılması başkasının beyanına bağlıdır.” şeklinde tanımlamış
ve kapalılığın, lafzın bizâtihi kendisinden yahut da ilgili olduğu yan unsurlardan
kaynaklandığını belirterek iki kısma ayırmıştır.179
Pezdevî ve Serahsî de, hemen hemen aynı manayı ifade edecek şekilde
mücmelin, müfesserin mukabili olduğunu ve manasının anlaşılmamasının ise
anlamlarının çokluğundan ve istiâredeki mananın garabetinden dolayı olduğunu ifade
ederek manası, mücmelin beyanı ile anlaşılan lafızdır, şeklinde tanımlamışlardır.180
Son dönem yazılan usûl eserlerinde mücmel üç kısma ayrılmıştır. Bunlar;
lügavî/lafzî mananın yeni bir şer’î manayla değişmesi; yahut manaların çok olup birini
tercih imkânının olmaması; veyahut lafzın garâbetinden/çok bilinmemesinden
kaynaklandığı şeklinde ifade edilmiştir.181 Yapılan bu izahtan sonra mücmel’i “Sözün
sahibi tarafından –soru üzerine yahut re’sen- bir açıklama yapılmadan kendisi ile
kastedilen mananın anlaşılmadığı lafızdır.”182 diye tanımlayabiliriz.

Nahl, 16/6; Yûsuf, 12/18, 83; Hicr, 15/85; Ahzâb, 33/28, 49; Me’âric, 70/5; Müzzemmil, 73/10.
A’râf, 7/40; Mürselât, 77/33.
171
Furkân, 25/32.
172
Buhârî, İlim, 6; Büyü’, 34.
173
Buhârî, ‘Ideyn, 1; Cihad, 177.
174
Buhârî, Cezâu’s-Sayd, 26; Rehn, 3.
175
Buhârî, Büyû’, 103, 112; Enbiyâ, 50.
176
Buhârî, Tefsîr, 2.
177
İstiâre: 77. dipnota bakınız.
178
Debûsî, s. 118.
179
Cessâs, I, s. 63-64.
180
Pezdevî, s. 101-102; Serahsî, I, s. 168.
181
Sâlih, I, s. 279; Dönmez, s. 287; Koca, Ferhat, “Mücmel”, DİA, XXXI, s. 453-454.
182
Dönmez, s. 387.
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170
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Mücmel terimi, Şâfiî’nin er-Risâle’sinde yirmiden fazla yerde geçmekte ve
genellikle manası anlaşılmayan Kur’ân ve Hadis ifadeleri için kullanıldığı
görülmektedir.183
İmâmu’l-Harameyn el-Cüveynî, “Mücmeli mübhemle, mübhem lafzını da
manası anlaşılamayan ve mütekellimin söylemiş olduğu lafız ile ne kastettiği ve
meramının ne olduğu anlaşılamayan lafız” şeklinde tanımlamıştır.184
Gazâlî ise mücmeli, “İki ve daha fazla manaya ihtimali olan, ancak bu
manalardan herhangi birini tercih etme olasılığının olmadığı lafız”185 şeklinde
tanımlamıştır.
Karafî, Şerhu Tenkîhi’l-Fusûl adlı usul eserinde mücmeli “İki ve daha fazla
manaya ihtimali olan lafız” 186 diye tanımlamıştır.
Âmidî, el İhkâm fî Usûli’l-Ahkâm’ında mücmelle ilgili yapılan tanımların
câmi’ ve mâni’ olmadığını eleştirmektedir. Ona göre mücmel; هو ما له دَّللة على أحد أمرين

( َّل مزية ألحدمها على الآلخر بالنسبة إليهbirbirlerine nispetle, birinin diğerine ayrıcalığı
olmayacak şekilde iki manadan birine delâlet eden) ifadeleri ile tanımlanmalıdır. Zira
bu tanımla mühmel olan lafızlar ile hakîkat ve mecaz manaya delâlet eden lafız,
tanımın dışında tutulduğu gibi, kavlî ve fiilî mücmel deliller de tanıma dâhil
edilmiştir.187
Ebu’l Hüseyin el-Basrî, mücmeli: “Lafzın haddi zatında manasının belli
olduğu, fakat lafzın o manalardan birine tayininin pek mümkün olmadığı lafız”

188

şeklinde tanımlamaktadır.
Son tahlilde mücmeli; “Kastedilen manaya delâleti açık olmayan lafız.”189
şeklinde tanımlayabiliriz.

Şâfiî, er-Risâle, s. 50, 91, 92, 105; Şener-Çalışkan, er-Risâle, s. 62, 64, 65.
Cüveynî, I, s. 419.
185
Gazâlî, III, s. 37-38.
186
Karafî, Şihâbuddîn Ebu’l Abbâs Ahmed b. İdrîs (ö. 684/1285 ) Şerhu Tenkîhu’l-Fusûl fî İhtisâri’lMahsûl fî’l-Usûl, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2004, s. 216.
187
Âmidî, II, s. 10.
188
Basrî, I, s. 217.
189
Sâlih, I, s. 328.
183
184
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1.5.4. Müteşabih
Misil anlamına gelen ( )ش ب هkökünden türeyen müteşâbih kelimesi, tefâ’ul
babından masdar olup, birbirine denk ve benzemek190 anlamlarında kullanılmaktadır.
Kur’an’da müteşabih kavramı; benzeme,191 karışma192 ve manası bilinemeyen193
gibi anlamlarda kullanılırken, hadis kaynaklarında ise; benzemek,194 benzer,195 şüphe196
ve birbirine benzemek197 manalarında kullanılmıştır.
Usûl terimi olarak ise Debûsi, müteşâbihi, “Nassın mucebi, aklın mucebine
değişme ihtimali olmayacak bir şekilde aykırı olmasından dolayı, dinleyene mananın
kapalı olduğu lafızdır.” şeklinde tarif etmekte ve gerekçesini de şöyle izah etmektedir:
Hz. Peygamber’den sonra, nassın mucebinin tebdîl ihtimaline açık olmaması, kat’î
olarak aklın gerektirdiği hükümden kaynaklanmaktadır.198
Pezdevî

ve

Serahsî,

müteşâbihi

“Asla

anlaşılamayan,

hatta

ictihada/araştırmaya mahal olmayan lafız”199 şeklinde tanımlamışlardır. Son dönem
yapılan çalışmalarda “müteşâbih, kendisi ile kastedilen mananın, dünyada hiç kimse
tarafından bilinemeyeceği veya ancak ilimde üstün mertebeye sahip kişilerce
bilinebileceği ölçüde kapalı olan lafızdır.”200 suretinde, usûl eserlerinde yerini
bulmuştur. Ancak istidradî olarak şunları söylemekte fayda görüyoruz. Molla Fenârî,
müteşâbih kavramına ubûdiyyet nazarı ile bakarak, yüce Allah’ın fiillerine rıza
göstermenin ibadet sayıldığını,201 Büyük Haydar Efendi bu lafzın taksime tâbi
olmaması gerektiğini, ancak muhkemin mukabili olarak taksimde yer aldığını202 ve
Abdurrahman el-Mahlâvî de “rusuh sahibi âlimlerin dünyadaki imtihanının müteşâbih
üzerinden olacağını”203 ifade etmektedir.

190

İbn Manzûr,

()ش ب ه, XIII, s. 503.

Bakara, 2/25, 118; Âl-i İmrân, 3/7; Nisâ, 4/157; En’âm, 6/99, 141; Ra’d, 13/16; Zümer, 39/23.
Bakara, 2/70.
193
Âl-i İmrân, 3/7.
194
Buhârî, Îmân, 39; İlim, 41; Vudu’, 50.
195
Buhârî, Ezân, 128; Büyû’, 3.
196
Buhârî, Îmân, 39,
197
Buhârî, Bedü’l-Halk, 8.
198
Debûsî, s. 118.
199
Pezdevî, s. 102; Serahsî, I, s. 169.
200
Dönmez, s. 390. Yavuz, Yusuf Şevki, “Müteşâbih”, DİA, XXXII, s. 204-207.
201
Molla Fenârî, II, s. 105.
202
Ali Haydar Efendi, s. 194.
203
Mahlâvî, Muhammed Abdurrahmân, Teshîlü’l-Vusûl ilâ ‘ilmi’l-Usûl, Pakistan: Mektebetü’l-Büşrâ,
2012, s. 108.
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Mütekellim usûlcülerin, mücmel ve müteşâbih kavramlarını aynı ve farklı
manada kullandıkları aşikârdır.204 Şîrâzî (ö. 476/1083) el-Lüma’’sında müteşâbih için;
“Mücmel ile aynı manada kullanıldığı, sadece Allah’ın bilebildiği, kasas ve emsaller
ve sûre başlarındaki mukatta’ harfleri anlamlarında geldiğini”205 ifade etmiştir.
Zerkeşî (ö. 794/1392), müteşâbih için on iki farklı anlam saymaktadır. Bunlar;
1- Lafzın müşterek olması sebebiyle manasının karışık olması,
2- Hurûf-ı mukatta’lar,
3- Cezası gizli olan,206
4- Kâfirlere karşı kullanılan delil,
5- Kasas ve ilk ümmetlerin hayatları,
6- Hz. Peygamber’in Kur’ân’daki vasıfları,
7- Mensûh ayetler,
8- Kıyâmet âyetleri,
9- Zâhirî manaların icra edilemediği âyetler,
10- Birçok manaya ihtimali olan lafız,
11- Açıklamaya ihtiyaç duyulan lafız,
12- Tevilini sadece Allah’ın bildiği lafız, diyebiliriz. 207
Sübkî, el-İbhâc fî Şerhi’l-Minhâc adlı eserde müteşâbihîn, “Mücmel ve müevvel
cinsinden kabul edilerek, bu iki terim arasında bir konumda ve herhangi bir manaya
tercih edilemeyen bir terim” olduğunu vurgulamıştır.208
1.6. MANAYA DELÂLETİ AÇIK VE KAPALI OLAN LAFIZLARIN AÇIKLIK
VE KAPALILIK SEBEPLERİ
Manaya delâleti açık olan lafızların ifade ettikleri anlamların açıklığı, ya bizzat
lafızdan ya da hâricî unsurlardan kaynaklanmaktadır. Hâricî unsurların ise
mütekellimden ve başka faktörlerden ileri geldiği gözlemlenmektedir.

Sâlih, I, s. 332; Koca, “Mücmel”, DİA, XXXI, s. 453-454; Aydın, Yusuf Şevki, “Müteşâbih”, DİA,
XXXII, s. 204-207.
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1.6.1. Zâhirdeki Açıklık
Manaya delâleti açık lafızların ilki olan zâhir lafzının açıklığı, hâricî bir
karineye ihtiyaç duymadan sırf muhatabın sözü duyması ile bizâtihi lafzın kendisinden
kaynaklanır. Örnek verecek olursak “ الربَا
ِّ َح َّل اهللُ البَ ي َع َو َحَّرَم
َ  َوأAllah alış-verişi helal fâizi
de haram kıldı.”209 ayet-i celilesinde, hâricî bir unsura ihtiyaç duyulmadan sırf
dinlemek suretiyle, alış-verişin helal fâizin ise haram olduğu manası anlaşılmaktadır.
210
Çünkü “ ح َّرَم
َ َح َّل َو
َ  ” َوأlafızlarının ifade ettikleri manaya delâletleri zâhirdir.

1.6.2. Nasstaki Açıklık
Manaya delâleti açık lafızların ikincisi olan nass kavramındaki açıklık,
mütekellimden kaynaklanmaktadır. Bu açıklık nass lafzının türemiş olduğu “Gelinin
daha iyi görünmesi için yüksek bir mekânda oturması” anlamındaki kelimeden
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bu lafız kastedilen mana için söylenmiştir. Bu
211
konuya örnek olarak yine “الربَا
ِّ َح َّل اهللُ البَ ي َع َو َحَّرَم
َ  ” َوأayet-i kerimesini verebiliriz. Bu

ayeti Hz. Allah, alış-veriş ile faizin arasındaki mümâseleti/denkliği kaldırmak için
212
sevk etmiştir. Zira müşrikler “ الربَا
ِّ  إََِّّنَا البَ ي ُع ِمث ُلalış-veriş faiz gibidir” diyerek bey’i

fâize denk tutuyorlardı. Ayet-i celileden anlaşılan bu mana, lafzın kendisinden değil,
Şarî’nin, az önce söylediğimiz, sevk sebebinden kaynaklanmaktadır.213
1.6.3. Müfesserdeki Açıklık
Kastedilen manaya delâleti açık lafızların üçüncüsü olan müfesserdeki
açıklığın sebebi, mücmel olan bir lafzın akabinde müfessir tarafından getirilen kat’î
beyan sebebiyle mücmel kavramdaki icmâlin (kapalılığın) giderilmesidir. Müfesser
kavramının, zâhir ve nasstan daha açık oluşu, te’vîl ve tahsîs ihtimalinin olmayışından
214
kaynaklanır. “Bütün melekler toptan secde ettiler” ج َد ال َملَئِ َكةُ ُكلُّ ُهم أَْجَ ُعو َن
َ  ”فَ َسayetindeki

“” ُكلُّ ُهم أَْجَ ُعو َن215 ibâresi ile ayet müfesser olmuştur. Bu iki lafzın zikredilmediği
düşünülürse, meleklerin bir kısmının secde ettiği, bir kısmının ise secde etmediği

209
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anlaşılacaktır. “” ُكلُّ ُهم216 lafzı ile meleklerin tamamının secde ettikleri, “”أَْجَعُو َن217 lafzı
ile de, ayrı ayrı secde etmeyip topluca (hep birlikte) secdeye vardıkları anlaşılır. 218
Seyyid Şerîf Cürcânî (ö. 816/1413) Kitâbu’t-Ta’rîfât’ında müfesseri açıklarken
verdiği aynı misalde

“” ُكلُّ ُهم219

lafzı, umûm olan “meleklerin” tahsîs ihtimalini,

“”أَْجَ ُعو َن220 lafzı ise, ayrı ayrı secde etme ihtimali olan te’vîli ortadan kaldırdığını
belirterek ayetin müfessere dönüştüğünü ifade etmiştir.221
1.6.4. Muhkemdeki Açıklık
Manaya delâleti açık lafızların dördüncüsü ve en açığı olan muhkemdir. İfade
ettiği açık mananın, kendisinin te’vîl, tahsîs ve asr-ı saadette nesh ihtimalinin
olmayışından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ayrıca bu lafızdaki açıklığın ifade
edeceğimiz şu üç temel ilkeden kaynaklandığını ifade edebiliriz. Bu prensiplerden ilki,
temel dinî esaslar diyebileceğimiz, dinin inanç esasları ile ilgilidir. İkincisi hiçbir
durumda değişim kabul etmeyen, akl-i selimin de öngördüğü ahlâki ilkeler ve erdemli
fiillerdir. Üçüncüsü de lafzın ifade ettiği hükmün ebedîliğini ve devamlılığını gösteren
sarîh bir ibârenin bulunmasıyladır. Bunların birincisine örnek olurak, Amentü’deki
temel inanç esaslarını zikredebiliriz. İkincisine ise adalet, anne- babaya iyilik ve ahde
vefa gibi erdemli fiilleri örnek olarak verebiliriz. Üçüncü kısma ise كم أَن تُؤذُوا
ُ َ"وَما َكا َن ل
َ

ِ
ِ َ …“رس..Resûlullah’ı üzmeye hakkınız yoktur,
"اجهُ ِمن بَع ِدهِ أَبَدا
َ ول اهلل َوََّل أَن تَنك ُحوا أَزَو
َُ
kendisinden sonra ebedî olarak eşleriyle de evlenemezsiniz….”222 ayetini örnek
verebiliriz.223 Bu itibarla muhkem lafzın, bu üç unsurdan birini taşıması gerekmektedir.
1.7. İŞKÂL SEBEPLERİ
Bir lafzın anlamının kapalı olması, yani kendisinden kastedilen mananın
anlaşılamaması; ya lafzın kendisinden ya da, hâricî bir unsurdan kaynaklanmaktadır.
Bu hâricî durumdan kaynaklanan kapalılık, ya içtihat konusu olur veya ibareyi
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söyleyenin beyanı ile açıklık kazanır. Manası kapalı lafızları teker teker ele alarak
kendilerindeki kapalılık sebeplerini aşağıda ele almaya çalışacağız.
1.7.1. Hafî İfadesindeki Kapalılık
Hafî; kök manasının açık olmamak, örtmek ve gizlemek anlamlarına gelmesi
ve bir fıkıh usûlü terimi olarak zâhir lafzına tekabül etmesi itibariyle, bu lafızdaki
kapalılığın lafızdan değil başka unsurlardan kaynaklandığını söyleyebiliriz.224
Hafî lafzın kapsamındaki fertleri ve o fertler hakkında verilen hükmü zâhirdir.
Fakat hafî lafza dâhil olacak ifadelerin kapalılığı, ya özel isim olması yahut da
kendisinde zâit veya nâkıs bir sıfat bulunmasından dolayı ileri gelmektedir. Bu
durumda müctehid, bu kapalılığı içtihadıyla izale edecektir.
Örneğin "السا ِرقَةُ فَاقطَ ُعوا أَي ِديَ ُه َما
َّ السا ِر ُق َو
َّ “ " َوHırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden
kadının ellerini kesin.”225 ayetindeki السا ِر ُق
َّ  َوlafzı zâhirdir ve ayetin ifade ettiği hüküm
açıktır.

Fakat bu hüküm nebbâş ve tarrâr hakkında hafîdir. “Mezarı açarak

kabirlerdeki ölülerin kefenini soyan kişiye nebbâş” denilmektedir. Tarrar/yan kesici
ise; “El çabukluğu gibi bir maharetle alenen insanların malını çalan” şahıslar için
kullanılmaktadır. Görüldüğü gibi nebbâş ve tarrârdaki hırsızlık manası ziyadelik ve
noksanlık açısından farklılık arz eder. Nebbâşta bu mana noksan iken, tarrârda
fazladır.226 Ancak tarrar ve nebbâşın ilgili ayetin hükmü altına girip girmemesi,
etraflıca ikinci kısımda ele alınacaktır.227
1.7.2. Müşkildeki Kapalılık
Kelime anlamı itibariyle emsâli arasına girmek (benzerleri arasına girmek)
suretiyle kapalılığın lafızdan kaynaklandığını ifâde ettiğimiz müşkil kavramı ile ilgili
olarak Debusi, bu kapalılığın “Kelimeyi vaz’ eden dilciden yahut kelimenin kendinde
bulunan ince mananın isti’âre yoluyla ifadesinden kaynaklandığını”228 belirtmiştir.
Ali Haydar Efendi müşkil ise ifadelerdeki “Kapalılığın ya lafzın kastettiği
mananın dakik ve rakik olmasından ya da istiâre-i bedi’adan kaynaklandığını”229
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ِ
" جنُباً فَالطَّ َّه ُروا
ُ “ " َوإن ُكنتُمCünüp iseniz

belirtmiştir. Birincisine örnek olarak

tastamam/iyice yıkanın”230 ayeti zikredilebilir. Bu ayetteki  فَالطَّ َّه ُرواlafzındaki ince ve
dakik anlamın abdest ayetindeki

231
ِ
"...وه ُكم
َ “"فَاغسلُوا ُو ُجYüzlerinizi yıkayınız…”

ayetindeki  فَاغ ِسلُواlafzı ile kıyasladığımızda anlaşılacaktır. Abdestte ağzı ve burnu
yıkamak farz değilken, gusülde farzdır.232

ٍ اف علَي ِهم بِآنِي ٍة ِمن فِض
Bediî isti’âreden kaynaklanan kapalılığa örnek olarak da َّة
َ ُ َ"ويُط
َ
َ
ٍ ِ ِ ِ ِ
ٍ
"وها تَق ِد ًيرا
َ َّر
ُ “ َوأَك َواب َكانَت قَ َوار ًيرا قَ َوار َير من فضَّة قَدYanlarında, gümüş kaplar ve billûr kâselerle,
gümüş beyazlığında şeffaf kupalarla dolaşılır ki, sâkiler bunu ölçüsünce tayin ve

ٍ  قَوا ِرير ِمن فِضlafızları örnek verilmiştir. Bu iki lafzı
takdir ederler.”233 ayet-i celîlesindeki َّة
َ َ
semantik açıdan ele aldığımızda, gümüşten imal edilen sırça, bardak ve sürahi gibi
anlamlara geldiğini müşahede etmekteyiz. Şu kadar var ki, bir bardak hem gümüşten
hem de sırçadan/şeffaf olması imkân dâhilinde değildir. Böylece ayet müşkil olmak
suretiyle işte bu kısımda istiâre-i bedia sanatı kullanılmıştır. Zira gümüş ve sırçanın
her birinde bir iyi bir de menfi nitelik bulunmaktadır. İyi vasıflar gümüşün beyazlığı,
sırçanın da şeffaflığıdır. Menfi özellik ise gümüşün şeffaf olmaması, sırçanın da
gümüş kadar değerli olmamasıdır. Ali Haydar Efendi bu açıklamayı yaptıktan sonra
ayete “Cennette idâre olunan küuûs-u iltifâtın zarfı olan kadehler öyle öyle bir
kadehlerdir ki beyazlıkta, hüsünde gümüşe şebih ve safâda da billûra benzerler”

234

manasını vererek istiâreyi göstermiş ve manayı açıklamıştır. Pezdevî, müşkil lafızdaki
kapalılığın ya manadaki kapalılıktan ya da isti’âre-i bedî’adan kaynaklandığını
belirtmiştir.235
1.7.3. Mücmel Kelimesindeki Kapalılık
Mücmel lafzındaki kapalılık ya lafzın lügat manasından Şârî’nin murad ettiği
hususi bir manaya nakli ile ya da eşit düzeydeki manalara ihtimali ile veya lafzın
230
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kendisinden kaynaklı bir garabetten dolayı olabilmektedir. Mücmeldeki kapalılık her
ne surette olursa olsun mücmilin beyanı ile kapalılık giderilir.236
Birinci kısma örnek olarak “Salât, Zekât, Hac, Ribâ” vb.kavramları (İslam

ِ ِالص ََلةَ َكانَت َعلَى المؤِمن
dini ile yeni anlam kazanan kelimeleri) verebiliriz. Örneğin ني
َّ "إِ َّن
ُ
"ً“ كِتَابًا َموقُوتاSalât müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.”237 Ayetindeki “salât”
ifadesindenkastedilen şeyin dua mı yoksa husûsi bir ibadet mi olduğu sünnet ile beyân
edilmiştir.238
İkincisine örnek olarak ise “Mevâlî” lafzını verebiliriz. Zira bu kelime, hem
azat eden; hem de azat edilen kişi hakkında kullanılmaktadır.

ِ “ "إِ َّنGerçekten insan, pek hırslı
Üçüncü kısma örnek ise " ًخلِ َق َهلُوعا
ُ اْلن َسا َن
yaratılmıştır.”239 ayet-i kerimesinde geçen

ً َهلُوعاlafzıdır. Bu lafız mücmeldir ve

akabindeki ayetlerle kapalılığı giderilmiştir.240
1.7.4. Müteşâbih Lafızlardaki Kapalılık
Kök anlamından da anlaşıldığı gibi “müteşâbih” kelimesi, işlerin birbiri ile
karışması anlamındadır. İlk dönem Hanefî Usûlcülerinden Cessâs, hocası Kerhî’nin
müteşâbihe yaklaşımını “Müteşâbih, iki ya da daha fazla manaya ihtimali olan
lafız”241 olarak tanımladığını ifade etmiştir.
Pezdevî

ve

Serahsî,

müteşâbihi

“asla

anlaşılamayan,

hatta

ictihada/araştırmaya mahal olmayan lafız”242 tanımı ile yeni bir anlam kazanmış ve
sonraki usûlcüler243 arasında kabul görmüştür.
Kerhî ve Cessâs’a göre müteşâbihteki kapalılık, iki ya da daha çok manaya

ِ َّ
ihtimali olmasından dolayıdır. Buna örnek ise الص ََلةِ فَاغ ِسلُوا
َّ ين َآمنُوا إِ َذا قُمتُم إِ ََل
َ "يَا أَيُّ َها الذ
236
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ِ  وجوه ُكم وأي ِدي ُكم إِ ََل المرافِ ِق وامسحوا بِرُؤ244abdest ayetini verebiliriz. Bu
ِ َوس ُكم وأَر ُجلَ ُكم إِ ََل ال َكعب
"ني
َ َ َ ُُ
َ
ُ ُ َ َ ََ
ayetin müteşâbih boyutu

lafzının "كم
ُ ِ " َوأَر ُجلşeklindeki kıraatinin245

""وأَر ُجلَ ُكم
َ

ِ
bulunmasıdır. Ayet "كم
ُ َ"وأَر ُجل
َ şeklinde okunursa bu kelime " "فَاغسلُواkelimesi üzerine
atfedilerek manası tek ve muhkem246 olacaktır. Ancak "كم
ُ ِ"وأَر ُجل
َ kıraati ile okunursa, bu
cer okuyuş, ya cerr-i civardan dolayı veya da
dolayıdır. Cerr-i civar alınırsa, ayaklar yıkanacak,

""وام َس ُحوا
َ fiiline atfedildiğinden
""وام َس ُحوا
َ fiiline atıftır dersek,

ayaklar mesh edilecektir.247
Pezdevî, Serahsî ve sonraki usûl âlimleri müteşâbih lafızdaki kapalılığın Kitap
ve Sünnet ile beyân edilmeyişinden kaynaklandığını belirtmişlerdir.248 Zira "وما يعلم تأويله

" “ اَّل اهللOnun tevilini ancak Allah bilir.”249 ayeti ile müteşâbih kavramların yoruma ve
içtihada kapalı olduğu kabul edilmiştir.250
Kerhî ve Cessâs gibi büyük usûlcüler müteşâbihe Maide, 5/6 ayetini
vermektedirler. Hâlbuki birçok usûlcü bu ayeti mücmele örnek vermektedir. Bunun
sebebi ise müşkil ve mücmel kavramlarının anlam itibariyle birbirine yakın olduğu ve
bu itibarla müşkil ile mücmelin bir olduğunu, dolayısıyla aralarında bir farkın
bulunmadığını söyleyenlerin varlığı oldukça fazladır.251 Kanaatimizce Kerhî ve
Cessâs; ilgili ayeti yanlış anladıklarından dolayı değil, müteşâbih kavramına
yükledikleri (iki ya da daha fazla ihtimale gelen lafız) anlamdan dolayı bu ayete
müteşâbih demişlerdir.
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Maide, 5/6.
Nâfî, İbn ‘Âmır, Hafs, Kisâî ve Yakub nasb kıraatini diğer imamlar ise cer kıraatini okumaktadırlar.
Beydâvî, Nâsırüddîn Ebû’l-Hayr Abdullah b. Ömer b. Muhammed (ö. 685/1286), Envâru’t-Tenzîl ve
Esrâru’t-Te’vîl, Tefsîru’l-Beydâvî, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-‘Arabî, Tahk., Muhammed
Abdurrahman Maraşlı, II, s. 117.
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Mâide, 5/6.
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Cessâs, I, s. 375.
248
Sâlih, I, s. 312.
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İslam hukukunun ana kaynaklarından olan Kitap ve Sünnet’in doğru
anlaşılarak murad-ı İlâhî’nin tespiti, ilim erbabının ulaşmak istediği ve Şârî’in
mükelleften beklediği (mükellefin ameldeki kastının teşrîdeki maksad-ı İlâhî’ye
muvafık olması) bir davranıştır.252 Bu hususta metni yorumlamak; o metni oluşturan
lafızları doğru anlamakla ilişkilidir. İşte âlimlere bolca alan sağlayacağını
düşündüğümüz lafızlar, nass ve müşkildir. Bu kavramları teker teker ele almayı uygun
bulduk.
2.1. NASS KAVRAMI
Manası açık olan lafızların ikincisi olan nass; sözlükte, “bir şeyi kaldırmak,
yükseltmek, açığa çıkarmak, sözü birine isnâd etmek ve bineği seyir için
kaldırmak/hızlı sürmek/adi yürüyüş yahut dörtnala sürmek”253 gibi anlamlara
gelmektedir.
Hadis kaynaklarında tespit edebildiğimiz kadarıyla nass kavramı hızlı
yürümek254 anlamında kullanılmıştır.
Nass kelimesini fıkıh usûlü açısından dört başlık altında toplayabiliriz:255
a) Kur’an ve sünnetin “açık hükmü” anlamında nass
Elimizdeki ilk usûl kitabı olan er-Risâle’de256 İmam Şâfiî, nass kelimesini
Kur’an ve Sünnet’in açık ifadesi257 anlamında kullanmıştır.258 Başka bir ifade ile İmam
Şâfiî’nin nass terimini, Kur’ân ve Sünnet’in hükümleri anlamında kullandığı
görülmektedir.

b) “Zâhir lafızdan daha açık, müfesser lafızdan daha kapalı” anlamında nass
Şâtibî, Ebu İskâk İbrâhim b. Musa, el-Muvâfakât fî Usûli’ş-Şerî’a, Tahk. Abdullah DerrârMuhammed Abdullah Derrâr-Abdusselâm Abdussamed Muhammed, Dâru Kütübi’l-İlmiyye, Lübnân,
2004, s. 417; Düreynî, Fethî, el-Menhecü’l-Usûliyye fi’l-İctihâdi bi’r-Ra’yi fi’t-Teşrî’i’l-İslâmî, Beyrut:
Müessesetü’r-Risâle, 2013, s. 30.
253
İbn Manzûr, ( )ن ص ص, VII, s. 97.
252

Buhârî, Kitâbu’l-Hacc, 93; Ebû Dâvûd, Kitâbu’l-Menâsik, 63.
Nas teriminin dört madde hâlinde tasnifi Bekir Gezer’in Modern Hukuk Sistematiği Açısından Hz.
Ömer’in Kamu Hukuku Normlarını Yorumlaması adlı Doktora çalışmasına dayanmaktadır.
256
Bedir, Mürteza, “er-Risâle”, DİA, XXXV, s. 117-119; Boynukalın, Mehmet, Fıkıh Usulü Alimleri Ve
Eserleri, İstanbul: İFAV, 2017, s. 53.
257
Şâfiî, er-Risâle, tahk., Ahmed Muhammed Şâkir, Matba’atu Mustafa Elbânî, 1938, s. 138, 476;
Şener-Çalışkan, s. 86, 257.
258
Gezer, Bekir, Modern Hukuk Sistematiği Açısından Hz. Ömer’in Kamu Hukuku Normlarını
Yorumlaması, (Tez, Doktora, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2016, s. 63-64,
254
255
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Nass kelimesinin sözlük anlamına ilave olarak, terim manasına kavuşması
Fıkıh usûlü ilmi ile gerçekleşmiştir. Manası açık lafızları zâhir, nass, müfesser ve
muhkem şeklinde sıralayan fukaha metoduna mensup Hanefî usûlcüler, nassı, zâhirden
daha açık259 şeklinde tanımlamışlardır. Buna karşılık Mütekellim usûlcüler ise nassı,
te’vîle ihtimali olmayan lafız260 olarak tanımlamışlardır.
c) “Kur’an ve Sünnet’in tüm lafızları” anlamında nass
İlk dönemlerde, Kur’ân-ı Kerim ve hadis-i şerifler için özel kullanılan
kelimeler (Kitap-Tenzîl-Kur’ân /Hadîs-Âsâr-Sünnet) olsa da, daha sonra her ikisini
kasteden “vahiy veya nakil” isimleri kullanılmıştır. Zamanla Kur’ân ve Sünnet’i
kapsayacak şekilde “nass” kelimesi genel anlamda kullanılmıştır.261 Hanefî
usûlcülerinden Kadı Abdulazîz el-Buhârî, Pezdevî’nin meşhur usûl kitabına yaptığı
Keşfu’l Esrâr an Usûli Fahri’l İslâm el- Pezdevî isimli şerhte nassı; “Hakikat olsun
mecaz olsun, zâhir olsun nass olsun veya müfesser olsun kendisinden anlam çıkarılan
Kur’ân ve Sünnet’in tüm kelimeleri”262 olarak tanımlamaktadır. Diğer taraftan, Hanefî
usûlcülerin manaya delâleti yönünden lafızları; nassın ibaresi, nassın işareti, nassın
delâleti ve nassın iktizâsı şeklinde yaptıkları ayrımda bu anlamın bulunduğunu
söyleyebiliriz.263
d) “Kanun fikrine dayalı bir hukuk metodolojisi çalışmasına imkân veren
Kur’ân ve Sünnet metinleri” anlamında nass
Bu anlayışı, günümüz İslâm hukukçularından İbrahim Kâfi Dönmez
benimsemiştir. Bu tanıma göre,

Kur’ân ve Sünnet metinlerinin hepsi, ”nass”

niteliğinde değildir. Mesela Kur’ân-ı Kerim’de yer alan “Sonra, baktı”264 ayeti bu
anlamda bir nass değildir. Kezâ, Hz. Peygamber’in tüm tasarrufları da teşrî’ nitelikli
değildir.265
Nass terimine yaptığımız dörtlü taksim akabinde, fukaha metoduna sahip
Hanefî usûlcülerinin yaptığı tanımları şöyle özetleyebiliriz.
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Pezdevî, s. 100.
Gazâlî, s. 84.
261
Apaydın, Yunus, “Nas”, DİA, XXXII, s. 391-392.
262
Gezer, s. 66; Buhârî, Alâuddîn Abdulazîz b. Ahmed, (ö. 730/1330), Keşfü’l-Esrâr an Usûli Fahri’lİslâm el-Pezdevî, tahk., Abdullah Mahmud Ömer, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1997, I, s. 106.
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Gezer, s. 66.
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Müddessir, 74/21.
265
Gezer, s. 66.
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Debûsî, usûl terimi olarak nassı; kendine has bir delâlet çeşidiyle zâhirden
daha açık olan;266 Cessâs (ö.370/981) da, “kast edilen mananın zâhirî hükmü ile
muayyen bir şahıs kastedilmeyen”267 lafız şeklinde tanımlamıştır. Pezdevî ise nassı,
“sıyğadan (kalıp ifadeden) değil de mütekellimden kaynaklanan bir gerekçeyle manası
zâhirden daha açık olan268 lafız” şeklinde tanımlamıştır.
Serahsî de, benzer ama daha kapsamlı bir tanımla, “mütekellimden
kaynaklanan karîne ile manası açık olan lafızların nass, açık olmayanların ise zâhir269
olacağını belirterek bir ibarenin sıyğası itibariyle ifade edeceği mananın zâhir, karînesi
itibariyle sevk edildiği manasının da nass olacağını ifade etmiştir.
Muhammed el-Hudarî Bek nassı, sevk edildiği manada delâleti açık olup,
lafzın umum olması hâlinde tahsîse, hususî olması hâlinde ise te’vîle ihtimali olan
lafız270 şeklinde tanımlamıştır.
Daha açık bir ifade ile nassın, “konulduğu manaya açık bir şekilde delâlet eden
ve kendisinden çıkarılan hüküm sözün asıl sevk sebebini teşkil eden, bununla beraber
te’vîl ve tahsîs ihtimaline açık bulunan lafızdır.”271 şeklinde tarifi yapılmıştır.
Bu tanımlardan hareketle; nassın zâhirden daha açık olduğu, bu açıklığı
sıyğadan değil sevk edildiği manadan kazandığı gibi, te’vîl, tahsîs ve nesh ihtimalinin
(Risâlet döneminde) bulunduğu; ancak bu ihtimalin zâhirden daha az olduğu lafız272
şeklinde anlamak mümkün olmaktadır.
Mütekellim metodunu benimseyen usûlcüler, manası açık olan lafızları, zâhir
ve nass olmak üzere ikili taksime tâbi tutmuşlardır. Mütekellim usûlcüler zâhir
terimini, fukaha metoduna sahip usûlcülerin, zâhir ve nass terimine tekâbül gelecek
şekilde kullanırlarken; nas terimini de müfessere tekâbül gelecek şekilde
kullanmışlardır.273
Cumhurun nass tanımlarını şöyle özetleyebiliriz:
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Debûsî, s. 116
Cessâs, Ahmed b. Ali er-Râzî (ö.370/981), Usûlü’l-Fıkh el Fûsûl fî’l-Usûl, tahk., Câsim en-Neşemî,
Vizâratü’l-Evkâf ve’ş-Şuûni’l-İslâmiyye, 1994, I, s. 59.
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Pezdevî, s. 100.
269
Serahsî, I, s. 164.
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Hudarî Bek, Muhammed, Usûlü’l-Fıkh, Mısır: Mektebetü’l-Kitâbeti’l-Kübrâ, 1969, s. 129.
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Dönmez, s. 371.
272
Sâlih, 1, s. 151; Büyük Haydar Efendi, s. 171; Apaydın, Yunus, İslam Hukuk Usulü, Kayseri: Kimlik
Yayınları, 2016, s. 228-229
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Apaydın, “Nas”, DİA, XXXII, s. 391-392; Sâlih, I, s. 225.
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a) İmam Şâfiî, nass lafzı ile hükümler için şer’î dayanak oluşturacak ifade
kalıplarını kastetmektedir.274
b) İmâmu’l-Harameyn Cüveynî, meşhur usûl eseri el-Burhân’ında nassın
tanımını yaparken kendinden önceki birikimi/ilmî mirası esas alarak:
1) Te’vîle ihtimali olmayan faydalı lafız,
2) Zâhirî ve bâtınî manalarının aynı eşit derecede olduğu faydalı lafız şeklinde
açıklamıştır.
c) Ayrıca nassı tanımlarken lafız kaydının olmaması gerektiğini, nassın sadece

حممد رسول اهلل276 قل هو اهلل أحد275 gibi ayetlerin olabileceğini ve İmam Şâfiî’nin nassa
zâhir dediğini aktarmaktadır.277
d) Gazâlî el-Mustasfâ’ında nassı tanımlarken, mücmel olmayan ve konulduğu
manaya delâlet eden lafızların ya zâhir ya da nass olacağını belirtmiştir. Gazâlî’ye göre
nass, te’vîle ihtiyacı olmayan lafızdır. Gazâlî yaptığı tanımın akabinde, nassın
müşterek lafız olduğunu, dolayısıyla âlimler nezdinde üç farklı anlamda kullanıldığını
ifade etmiştir. Bunkarı kısaca şöyle belirtmek mümkündür.
a) İmam Şâfiî’nin zâhire nass dediği,
b) Beş sayısı gibi ne yakın ne de uzak, hiçbir manaya ihtimali olmayan lafız,
c) Herhangi bir delilin destekleyeceği ihtimalin olmadığı lafızdır.278
e) Karâfî, Râzî’nin el-Mahsûl isimli usûl279 eserine yapmış olduğu şerhte, Gazâlî
gibi nassı üçlü taksime tâbi tutmuştur. Buna göre nass kavramının:
a) Sayı isimleri gibi bir manaya kat’î surette delâlet edip, başka manaya ihtimali
olmayan,
b) Bir manaya delâleti kat’î surette olsa da, başka manaya ihtimali bulunan umum
manalı cemiler gibi,
c) Fakihlerin çoğunlukla kullandığı gibi, nasıl olursa olsun, bir mana ifade eden
lafız280 gibi üç farklı anlamda kullanıldığı görülmektedir.
Şafiî, er-Risale, 100. Madde; Basrî, Kitâbu’l-Mu’temed, s. 319.
İhlâs, 112/1.
276
Fetih, 48/29.
277
Cüveynî, s. 412-416.
278
Gazâlî, Mustasfâ, III, s. 84-85.
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Geniş bilgi için bkn. İltaş, Davut, “Tenkîhu’l-Fusûl”, DİA, XXXX, s. 453-454.
274
275
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Kitâbu’l-Mu’temed sahibi Ebü’l-Hüseyin Basrî de nassı tanımlarken, İmam
Şâfiî’nin tanımını vermiş ve nas için üç şart arandığını ileri sürmüştür. Ebü’l-Hüseyin
Basrî’ye göre İmam Şâfiî, nassı; hüküm ile kastedilen şeyin bilindiği hitap şeklinde
tanımlamış ve nass için aranan şartları ise şu şekilde sıralamıştır:
a) İfade kelam olmalı,
b) Lafız ilgili olduğu nassı/hükmü içermeli, şayet bu muayyen yahut birçok husus
için nass/hüküm ifade ediyorsa, bu ifade ettiği manayı aşmamalı,
c) Lafzın ibâresi zâhir olmalı, mücmel olmamalıdır.281
Müellif, bu açıklamaları yaptıktan sonra nass için, نص فيه
ٌّ  إنهdenildiğinde, “ifade
ettiği manadan fazlasını içermeyip, o mana hakkında açık olan kelam” olarak
açıklamıştır. Ebü’l-Hüseyin el-Basrî “Namazı dosdoğru kılın”282 mealindeki وأقيموا الصَلة
ayetinin, namazın farziyyeti hususunda nass olmayacağını ifade etmiştir. Çünkü bu
ifade mücmeldir. Bu lafzın mücmel oluşu namazın farziyyeti hususunda değil, namazı
ifade etme hususundadır. Zira “salât” lafzındaki icmalinin (kapalılığın) giderilmesi
Peygamber Efendimizin fiili ile olacaktır. Fiil ile meydana gelen duruma nass
diyemeyiz. Ebü’l-Hüseyin el-Basrî’nin bu yaklaşımından nass ile kelam/söz
kastettiğini anlamaktayız.283
Ebû Ya’lâ, el-‘Udde adlı usûl eserinde nass için farklı farklı tanımlar284
verdikten sonra “Kadınlara yaklaşmamaya (îlâ) yemin edenler dört ay beklerler”. 285 ve
“O tekdir”.286 ayetlerini ve bu ayetlere benzeyen ayetleri nass kategorisinde
değerlendirmektedir.287
İbn Rüşd el-Hafîd, Gazâlî’nin el-Mustasfâ’sına yaptığı Muhtasaru’l-Mustasfâ
adlı ihtisarında nassı; müfret ve terkip hâlinde bulunan ve her konumda tek bir manayı
Karâfî, Şihâbuddîn Ebu’l Abbâs Ahmed b. İdrîs (ö. 684/1285), Şerhu Tenkîhu’l-Fusûl fî İhtisâri’lMahsûl fi’l-Usûl, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2004, s. 36-37.
281
Basrî, I, s. 319-320.
282
Bakara, 2/43.
283
Basrî, I, s. 319-320.
284
Bu tanımlar;
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a) Tek bir manaya ihtimali olan lafız,
b) Zâhirî ve bâtınî manalarının aynı seviyede olduğu lafız,
c) Lafzın ifade ettiği mana, hem başka manayı ifade etmede hem de şüphe ihtimalinden arınmış
olmalı şeklinde tezâhür bulur. el-Ferrâ, Ebû Ya’lâ Muhammed b. Hüseyin, (ö. 458/1066), el‘Udde fî Usûli’l-Fıkh, tahk., Ahmed b. Ali Seyre’l-Mubârekî, Suud, 1993. I, s. 137-138.
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Bakara, 2/226.
İhlâs, 112/1.
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Ferrâ, I, s. 137-138.
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ifade eden lafız biçiminde tanımlamıştır. İnsan, at ve hayvan sözcüklerini müfrede, قل
288

 هو اهلل أحدayetinin ise terkipteki nassa örnek olduğunu ifade etmiştir.289
Bilal Aybakan’ın tespitine göre; nass denildiği zaman ilk olarak, usûl

bağlamında Kur’an ve Sünnet ibârelerinin anlaşıldığı; furu’ eserlerinde de bağlamdan
aksi anlaşılmayınca İmam Şâfiî’nin ibarelerinin anlaşıldığı şeklindeki tespiti,290 genel
anlamda kullanılan bir kavramın sadece bir şahsın istimaline hasretmenin isabetli
olmayacağı kanısındayız.
Mütekellim yöntemini benimseyen usûlcülerin, nassa yaptıkları tanımlardan
hareketle nassı;
a) te’vîle ihtimali olmayan lafız,
b) kendisi ile şer’î bir hüküm kastedilen Kur’ân ve Hadis metinleri,
c) has isim ve umum manalı cemiler (çoğul ifadeler),
d)

291

 قل هو اهلل أحدve benzeri ayetler olarak anlamak mümkündür.

2.1.1. Nass Kavramının Diğer Lafız ve Delâlet Türleriyle İlşkisi
Te’vîl ve tahsîs ihtimali bulunsa da, sevk edildiği manaya delâleti açık olan
nass, hükmü ifade eden sıyğası/ibaresi ile zâhir olabilmektedir.292 Daha açık bir ifade
ile bir ibâre sevk edildiği mana açısından nass, ibâresinin ifade ettiği mana açısından
ise zâhirdir. Ayrıca nass kavramı, dâll bi’l-ibâre ile de doğrudan irtibatlıdır. Salt
ibârenin ifâde ettiği mana ile zâhir ve nassın hükümleri anlaşılmaktadır.293 Tanımında
da ifade edildiği gibi, te’vîl ve tahsîse açık olması da, nassın alanı ile ilgili bilgiler
vermektedir.

İhlâs, 112/1.
İbn Rüşd, Ebu’l Velîd Muhammed b. el-Hafîd, (ö.595/1198 ) ed-Darûrî fî Usûli’l-Fıkh ev
Muhtasaru’l-Mustasfâ, tahk., Muhammed ‘Allâl Seynâsır, Beyrut: Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, 1994, s. 103.
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Aybakan, Bilal, “Şâfiî Mezhebî”, DİA. XXXVIII, s. 242.
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Debusî, s. 116; Pezdevî, s. 100; Serahsî, I, s. 164.
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2.1.2. Nassın Fıkhî Hükümlere Etkisi ve Makâsıd ile İlişkilendirilmesi
Makâsıd, ( )ق ص دmaddesinden294 mimli masdar olarak türetilen “maksad”
kelimesinin çoğuludur. Fıkıh alanında “Şârî’nin kastettiği manayı gözetmek”295
şeklinde terim anlamı kazanmıştır. İlk usûl eserlerinde makâsıd/maslahat başlığı
altında zârûriyyât,296 hâciyyât297 ve tahsîniyyât298 alt başlıklarıyla karşımıza
çıkmaktadır.299 Tezimizde ele aldığımız mekâsıd prensibinden muradımız, İbn
‘Âşur’un amaçladığı hüküm birliği300 değil, Şarî’nin gözettiği gayeyi tespit etmektir.
Debûsî, Pezdevî ve Serahsî gibi erken dönem Hanefî usûlcüler, genellikle nass
için Bakara, 2/275, Nisâ, 4/3 ve Talâk, 65/1 ayetlerini örnek olarak verirler.301 Bakara

ِ
ِ
ِ َ ِس ٰذل
َّ
275. ayeti َّهم قَالُوا اََِّّنَا البَ ي ُع
ِّ ذين يَأ ُكلُو َن
ِّ وم الَّذي يَتَ َخبَّطُهُ الشَّيطَا ُن م َن ال َم
ُ ك باَن
ُ ومو َن اََّّل َك َما يَ ُق
ُ الرٰبوا ََّل يَ ُق
َ "اَل
ٰ ِ
ِ ِ
ك
ِّ الرٰبوا َواَ َح َّل ٰاللهُ البَ ي َع َو َحَّرَم
ِّ ِمث ُل
َ ِف َواَمُرهُ ا ََل الل ِه َوَمن َع َاد فَاُوٰلئ
َ َالرٰبوا فَ َمن َجاءَهُ َموعظَةٌ من َربِّه فَان تَ ٰهى فَلَهُ َما َسل
"فيها َخالِ ُدو َن
َ اب النَّا ِر ُهم
ُ “ اَص َحFaiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse
gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların, "Alım satım da ancak faiz gibidir" demeleridir.
Hâlbuki Allah alım satımı helâl, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah’tan bir
öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişte yaptığı kendisine aittir, işi de Allah’a
kalmıştır. Kim de yine faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere

ٰ واَح َّل
cehennemliklerdir.” ayet-i kerimesindeki konumuz ile ilgili olan kısım “ اللهُ البَ ي َع
ََ
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İbn Manzûr, ( )ق ص دIII, s. 353.

295

Gazâlî, Mustasfâ, II, s. 481-482.
Zarûriyyât: Usûl-i hamse dediğimiz din, nefis, akıl, nesil ve mal hususunda din sahibinin kullarının
hakkını gözetmesidir. Gazâlî, Mustasfâ, II, s. 482; Şâtıbî’ye göre din ve dünya maslahatının bihakkın
yerine geriren kavram zarûriyyâttır. Hatta bu kavram tam manası ile yerine getirilemezse dünyada tam
bir maslahattan ve uhrevî kurtuluştan söz edemeyiz. Şâtıbî, Ebû İshâk İbrâhîm b. Mûsâ b. Muhammed
el Lahmî (ö. 790/1388), el-Muvâfakât fî Usûli’ş-Şerî’a, tahk., İbrahim Ramazan, Beyrut: 1999, Dâru’lMa’rife, I, s. 324.
297
Hâciyyât: İnsanların ihtiyacı konumunda olup, onların çıkar ve faydasına yönelik uygulamalardır.
Başka bir ifade ile insanları darlıktan genişliğe çıkaracak ve genellikle kastedilen mana
gerçekleşmeyince onları zorluk ve meşakkate sürükleyecek uygulamalardır. Hastalık ve sefer hâlinde
meydana gelen ruhsatlar ile selem akdini bu kısma örnek olarak verebiliriz. Gazâli, Mustasfâ, II, s. 484;
Şâtıbî, I. s. 326.
298
Tahsîniyyât: Zarûret ve ihtiyaç mesabesinde olmayıp onların hayat standartını en iyi seviyeye
ulaştıracak manayı âdet ve mu’âmelelerinde yerine getirecek durumlardır. Başka bir ifade ile âdette
güzel olanı alıp, aklın uzak olduğu deni durumlardan kaçınmaktır, diyebiliriz. Bu kısma örnek olarak
güzel ahlak, kölenin şehadete ve imamete ehil olmaması ile yemek adabını zikredebiliriz. Gazâlî,
Mustasfâ, II, s. 485; Şâtıbî, I, s. 327.
299
Cüveynî, II, s. 923; Gazâlî, Mustasfâ, II, s. 481-486.
300
İbn ‘Âşur, Muhammed Tâhir, Mekâsıdu’ş-Şerî’ati’l-İslâmiyye, tahk., Muhammed Tâhir el-Misâvî,
Lübnan: Dâru Lubnan li’t-Tibâ’at ve’n-Neşr, 2011, s. 65.
301
Debusî, s. 116; Pezdevî, s. 100; Serahsî, I, s. 164.
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الربٰوا
ِّ “ ” َو َحَّرَمAllah alım satımı helâl, faizi ise haram kılmıştır” ibâresidir..302 Ayet-i
celilede tespit edebildiğimiz kadarıyla üç durum söz konusudur. Bunlar; zâhir, nas ve
müşkil olma durumudur. Bunları sırası ile ele alalım:
a- Ayet, alış verişi helal, fâizi haram kılma hususunda zâhirdir. Zira “ح َّرَم
َ َح َّل َو
َ ”أ
lafızları zâhir olduğundan mana kolaylıkla anlaşılmıştır. Pezdevî ve
Serahsî’nin de belirttiği gibi bey’in mutlak olması, helallık ve haramlık
hususunda ayet zâhirdir.303 Bu hüküm, Hanefî furu’ eserlerinde حمرم
َّ  الرباformatı
ile metinleşmiş/kanunlaşmış,304 diğer mezheplerde ise fâiz cereyan eden hukuki
işlemlerde haram olduğu belirtilmiştir.305
b- Alış veriş ile faiz bir değildir. Ayetin sevk edilme amacı; faiz ile alış verişin
eşit olmadığını beyan etmektir. Bu mana da ayetin nassından anlaşılır.306 Ebû
Bekir İbnü’l-Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân adlı eserinde, bu ayetin sebebi nüzûlünü
şöyle anlatır: Allah fâizi haram kılınca Benî Sakîf’in: Fâizden nasıl vaz

ٰ واَح َّل
geçeriz? O tıpkı bey’ gibidir307 dediklerini ve ayetin devamındaki “ اللهُ البَي َع
ََ
الربٰوا
ِّ  ” َو َحَّرَمifadesi ile alış verişin helal faizin haram olduğu bu ayetin zâhiri ile
anlaşılırken, birbiri ile eşit olmadığı hususu da nassı ile ifade edilmiştir. İlgili
ayetteki açıklık, ibareden değil mütekellimden kaynaklanmaktadır.308 Zira
ibâre, Benî Sakîf’in “Fâiz, bey’ gibidir” şeklindeki iddialarına cevap olarak
sevk edilmiştir. Yani bu amaçla söylendiği göz önünde bulundurularak bu
kanıya varılmaktadır.

Cahiliye Dönemi’nde faizin haram olduğu; Ka’be’nin yeniden inşası sırasında Ebû Vehb “Ey
Kureyş topluluğu! Kâbe’nin inşasına ancak temiz kazancınızla iştirak edin. Buraya ne zina parası, ne
ribâ kazancı, ne de insanlardan zorla alınmış mal girsin” şeklindeki konuşması ile anlaşılmaktadır.
(Muhammed b. İshâk b. Yesâr el-Mutallibî, es-Siratü’n-Nebeviyye, tahk., Ahmed Ferîd el-Mezîdî,
Lübnan: Dâru’l-Kütübül-‘İlmiyye, s. 150; Özsoy, İsmail, “Faiz”, DİA, XII, s. 110-126.
303
Pezdevî, s. 100; Serahsî, I, s. 164.
304
Merğînânî, II, s. 61.
305
Şâfiî, el-Üm, tahk., Rıfat Tevfîk Abdulmuttalib, Dâru’l-Vefâ, 2001, IV, s. 32; Esfehânî, Ebû Şücâ’
Ahmed b. Hüseyin b. Ahmed, (ö. 500/1107) Metnü’l-Gâye ve’t-Takrîb fi’l-Fıkhi’ş-Şâfiî, Tahk., Mâcid
el-Hamevî, 155; Hırâkî, Ebü’l-Kâsım Ömer b. Hüseyin (ö. 334/946), el-Metnü’l-Hırakî, Tahk., Ebû
Hüzeyfe İbrâhim b. Muhammed, Tanta: Dâru’s-Sahâbe li’t-Türâs, 1993, s. 64; Gazâlî, el-Vasît fi’lMezheb, tahk., Ali Muhyiddin el-Karadâğî, İstanbul: Dâru’n-Nedâ, 2018, III, s. 428-429.
306
Pezdevî, s. 100; Serahsî, 1, s. 164.
307
Ebû Bekir Muhammed b. Abdullah İbnü’l-‘Arabî (ö. 543/1148), Ahkâmu’l-Kur’ân, tahk.,
Muhammed Abdulkâdir ‘Atâ, Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-‘İlmiyye, s. 320.
308
Pezdevî, s. 100.
302
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c- Ayettteki الربا

lafzının mücmel ve daha sonra müşkile dönüşmesi: Cessâs,

Pezdevî ve Serahsî gibi âlimler,

 الرباkelimesinin mücmel olduğu

kanısındadırlar.309 Ribâ kelimesi, mutlak anlamda fazlalık310 anlamına
gelmektedir. Bu kelimenin, namaz ve zekât kelimeleri gibi mücmel olması ve
dolayısıyla ifade sahibinin beyânına ihtiyaç duymaktadır. 311 Terim olarak faiz;
muvazalı akitlerde taraflardan birisi için, akitte şart koşulan ve tarafların hak
etmediği fazlalık anlamındadır.312 Akit esnasında şer’î ölçülerdeki eşitlik şartı
dikkate alınmadan belli bir bedel karşılığında kurulan akit ya da bedellerin
ikisinin veya birinin vâdeli olduğu akit313 anlamında da kullanılmıştır. Faizin
hangi durumlarda ve illeti hususunda Efendimiz’in beyanı314

ve müçtehit

imamların içtihadı315 bulunmaktadır. Görüldüğü gibi ilgili ayetin316 zâhir
olması açısından bey’ helal, ribâ/faiz haram; nass olması bakımından bey’ ile
ribâ’nın birbirlerine kıyas yapılamayacağı ve ribâ kelimesinin mücmel oluşuyla
da, beyana ihtiyaç duyması gibi farklı hükümler öngörülmüştür..
İlgili ayetin makâsıd ile irtibatını şöyle kurabiliriz: Bey’/alış-veriş ve ribâ/faiz,
doğurdukları sonuç itibariyle zarûriyyât kapsamında değerlendirilebilir. Zikrettiğimiz
gibi hemen hemen bütün dinlerin benimsediği ve koruduğu317 din, akıl, nesil, mal ve
can318 kavramlarının güvenliği ve muhafazasının, zikredilen ayetteki konularımızla
doğrudan ilgili olduğu kanısındayız.
İslam dini mülkiyet hakkının önemine vurgu yaparak malın meşru yollarla el
değiştirmesini emredip, yasak yolları engellemiş319 ve karşılıklı rızaya320 dayalı bir
sistemi geliştirmiştir. İnsanın dünyada malı olmaksızın huzurlu ve refah bir hayat
Cessâs, el-Fusûl fi’l-Usûl, I, s. 65,66; Pezdevî, s. 102; Serahsî, I, s. 168-169.
Komisyon, el-Mu’cemü’l-Vasît, s. 326; Abdulkâdir er-Râzî, Muhtâru’s-Sıhâhi, s. 133.
311
Cessâs, el-Fusûl fi’l-Usûl, I, s. 65,66; Pezdevî, s.102; Serahsî, I, s. 168-169.
Fâiz/Ribâ: Muvazaalı akitlerde taraflardan birisi için akitte şart koşulan ve tarafların hak etmediği
fazlalık anlamındadır. Merğinânî, II, s. 62; Akit esnasında şer’î ölçülerdeki eşitlik şartı dikkate
alınmadan belli bir bedel karşılığında kurulan akit ya da bedellerin ikisinin veya birinin vâdeli olduğu
akit.
312
Merğinânî, II, s. 62.
313
Muhammed Şirbînî el-Hatîb (ö. 977/1570), Muğni’l-Muhtâc, Şirketü Mektebe ve Matba’a Mustafa
el-Bâbî el-Halebî, 1958, II, s. 21.
314
Ebu Davud, Süleymân b. el-Eş’as el-Ezdî es-Sicistânî (ö. 275/889), Sünenü Ebû Davud, tahk., Yasir
Hasan, ‘İzzeddîn Dalî, Îmâd et-Tayyâr, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle Nâşirûn, 2015, Buyü’, Sarf, 12.
315
Merğinânî, II, s. 62; Esfehânî, Metnü’l-Gâye, s. 155.
316
Bakara, 2/275.
317
Şâtıbî, I, s. 326.
318 Dağcı, İslam Ceza Hukukunda Müessir Fiiller, Ankara: 2018, s. 52.
319 Nisâ, 4/29.
320
Nisâ, 4/29.
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310
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sürdürebilmesi imkânsızdır.321 Şâtıbî’nin ifadesi ile zarûriyyâtın varlığı ile, din ve
dünya işleri tam manasıyla gerçekleşirken; yokluğunda ise, dünya hayatı kargaşaya
girebileceği gibi ahiret yurdundaki nimetlerin ve kurtuluşun kaybolması ise tamamen
bir hüsran niteliğindedir.322 Meâmâfih ribânın haram, bey’in helal olmasını zarûriyyât-ı
hamse katagorisinde değerlendirmenin isabetli olacağı kanısındayız.

ِ واِن ِخفتم اَََّّل ت ق ِسطُوا ِِف اليتا ٰمى فَانكِحوا ما طَاب لَ ُكم ِمن الن
İkinci örnek olarak ث
ُ
َ ِّساء َمث ٰٰن َوثُٰل
ََ
ُ
َ
َ ُ
َ
َ َ
ِ
ِ “ ورباع فَاِن ِخفتم اَََّّل تَع ِدلُوا فَوYetimlerin hakkına riayet
ك اَد ٰٰن اَََّّل تَعُولُوا
َ اح َد ًة اَو َما َملَ َكت اَْيَانُ ُكم ٰذل
ُ
َ َُ َ
َ
edemeyeceğinizden korkarsanız, beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder
nikâhlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan
câriye ile yetinin; bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.”323 ayeti verilir.
Bu ayet zâhir ve nass olması itibariyle iki farklı hükme şamildir.

ِ
a- Ayetin “حوا
ُ  ”فَانكzâhiri ile nikâhın helal olduğu hususunda mana açıktır. Zira
ayet helallığı beyan için sevk edilmemiştir. Bu hususta sevk edilen ayet, Nisâ
24. ayet-i kerimesidir.324 Böylece ayet, mubah olduğu hususunda zâhirdir.

ِ  ”فَان ِكحوا ما طَاب لَ ُكم ِمن النkısmı ise, evlenilecek
b- İlgili ayetin “اع
َ ِّساء َمث ٰٰن َوثُٰل
َ َث َوُرب
َ
َ ُ
َ َ
kadınların adedi hususunda nastır. Zira ayetin sevk sebebi budur. 325 Cessâs,
Ahkâmu’l-Kur’ân adlı eserinde; sayıların başında bulunan ( )وharfi ya ()أَو
anlamındadır ya da hakiki anlamında olup bedel şeklindedir. Birinci manaya
göre evlenecek erkek, eşleri arasında adil davranacağı hususunda kendine
güveniyorsa, dört kadınla evlenebilir. Buna güç yetiremeyen, üç kadınla; buna
da güç yetiremeyen iki ve nihayetinde tek kadınla evlenebilir. Bu adet
Reysûnî, Ahmed, Muhâdarât fî Makâsıdi’ş-Şerî’a, İstanbul: Dâru’n-Nidâ, 2014, s. 138; Dağcı,
İslam Ceza Hukukunda Müessir Fiiller, s. 52.
322
Şâtıbî, I, s. 324.
323
Nisâ, 4/3. Buhârî bu ayetin sebeb-i nüzulü hakkında Hz. Aişe’den şu rivayeti nakleder: “Velâyet
altında bulunan yetim kız çocuklarıyla malları ve güzellikleri için evlenmek isteyen veliler, başkasının
vereceği mehri vermeyerek onlarla adil olmayacak bir şekilde evlenmek isterler. Bunun akabinde ayet-i
celile bu velilere, elleri altındaki yetim kızlarla değil, diğer hoşlarına giden kadınlarla evlenmeleri
emredildi.” Buhârî, Kitâbu’n-Nikâh, 20; Ebu’l-Hasan Ali b. Ahmed el-Vâhidî, Esbâbu Nüzûli’l-Kur’ân,
tahk. Kemâl Bestûnî Zaglûl, Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1991, s. 146-147.
321

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٰ والمحصنَات ِمن النِّس ِاء اََِّّل ما ملَ َكت اَْيَانُ ُكم كِت
ِ
حني
َ نني َغي َر ُم َساف
َ اب الله َعلَي ُكم َواُح َّل لَ ُكم َما َوَراءَ ٰذل ُكم اَن تَبتَ غُوا بِاَم َوال ُكم ُحمص
َ َ
َ َ
َ َ ُ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٰ
يض ِة اِ َّن ٰاللهَ َكا َن َعليماً َحكيم ًا
ر
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َ َ َ َ ُ ََ ً َ َ َّ ُ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ َّ ُ
ُ َ ََ َ
ُ َ َفَ َما است
َ َ َ
324

Evlenmesi helal ve haram olanları beyan eden ayet, haram olanları açıkladıktan sonra ( األصل في األشياء
“ )اإلباحةİbâhayı asliye kuralına binâen” helal olanları saymamaktadır. Geniş bilgi için bkz. Şamil Dağcı,
“İslam Aile Hukukunda Evlenme Engelleri-I (Sürekli Evlenme Engelleri)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara,1999 , XXXIX. s. 190.
325
Apaydın, İslam Hukuk Usulü, s. 229.
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hususunda erkek, muhayyerdir. İkinci manaya göre ise ()و, bedel manasınadır
ki mana “ikiye bedel üç, üçe bedel dörtle evlenebilirsiniz” şeklindedir. Burada
mutlak cem yaparak sayıyı dokuza çıkarmak doğru değildir. Ayette “ikişer
üçer ve dörder” şeklinde tercüme ettiğimiz kısımda, iki üç rakamının altında
olduğu gibi üç de dört rakamı altındadır.326
Ayet-i kerimeye genel manada baktığımız da, nikâhın helal oluşu ve en fazla
dört kadınla evlenmenin mubah olduğu anlaşılmaktadır. Mükemmel surette yaratılan 327
insanoğlunun cinsel ihtiyacını mubah yollarla gidermesi, haram olan zina gibi gayri
meşru yollara düşmemesi328, neslini ve nesebini sağlam yollarla devam ettirme hakkına
sahip olması, en doğal hakkı olduğu gibi İslam dininin de bir emridir.329
Nikâhın hükmü hususunda tarafların durumu dikkate alınarak farklı
sonuçlar/hükümler (farz, vacib, sünnet, mekruh, haram) ortaya çıkmıştır.330 Şartları
haiz her beşerin nikâh müessesesi ile elde edeceği maksat; nesli muhafaza, bedeninde
biriken ve zarar veren meninin vücuttan tabi ve mükemmel şekilde atılması ile şehevî
hazza ulaşmadır.331
Dört kadınla evlenebilmenin caiz oluşu Kitab,332 Sünnet333 ve icmâ’334 ile
sabittir. Dört kadınla evlenme mubah335 olduğu gibi belli şartlara bağlandığı,336 belli bir
amaç ve maksat ifade ettiği kanısındayız. Bunları şöyle özetleyebiliriz:
a- Tek eşli olan toplumlarda erkeklerin metres tutması ve gayri meşru yollarla
çocuk sahibi olması,337
b- Evli bir kadının sahip olduğu haklar ile bu haklara sahip olmayan kadının ve
çocuklarının konumunun bir olmayışı,
Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân,Tahk., Abdusselâm Muhammed Ali Şâhîn, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l‘İlmiyye, II, s. 69.
327
Tîn, 95/4.
328
Zemahşerî, Ebu’l Kâsım Cârullah Mahmut b. Ömer, Tefsîru’l-Keşşâf ‘an Hakâiki’t-Tenzîl ve
‘Uyûni’l-Ekâvîli fî Vucûhi’t-Te’vîl, tahk., Halîl Me’mûn Şeymâ, Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 2009, s. 217.
329
Bakara, 2/187; Nahl, 16/72; Nûr, 24/32; İsrâ, 17/32; Ebû Dâvud, Nikâh, 1; Reysûnî, s. 162.
330
İbn Rüşd el Kurtubî, Bidâyetü’l-Müctehid ve Nihâyetü’l-Muktesıd, Beyrut: Dâru İbn Hazm, 2006, s.
393; Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Muhyiddîn Yahyâ b. Şeref, Minhâcu’t-Tâlibîn, Tahk., Abdurrezzâk Şemud
en-Necmî, Suriye, Dâru’l-Feyhâ, 2013, s. 439; Halebî, İbrâhim b. Muhammed (ö. 956/1549),
Hâşiyetü’l-Mültekâ (Tam Katıtlı Haşiyeli Mülteka’l Ebhür), İstanbul: Salih Bilici Kitabevi, t.y., s, 104.
331
Şirbînî, III, s. 124; Zuhaylî, IV, s. 16.
332
Nisâ, 4/3.
333
Ebû Dâvud, Nikâh, 12; Talâk, 25.
334
Nevevî, Kitâbu’l-Mecmu’, XVII, s. 352.
335
Belli durumlarda mendub, bazı durumlarda mekruh, bazı durumlarda da haramdır. Detaylı bilgi için
bkz., Zuhaylî, V, s. 25.
336
Nisâ, 4/3.
337
Zuhaylî, IV, s. 26-27.
326
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c- Kadının fıtratı yahut hastalığı dolayısıyla kocasının cinsel ihtiyacını tam
manasıyla karşılıyamaması,
d- Toplumda kadın oranının erkeklere nazaran çok oluşu ve kadınların evlilik
yolu ile muhafazası,
e- Kadının kısır olması338 gibi sebeplerle birçok makâsıt yerine getirilmiş
olacaktır.
Zikrettiğimiz birçok hususun yanısıra çok eşliliğin önü açılmadığı takdirde
toplumda fesat, rezillik ve dost hayatı gibi gayri meşru ilişkilerin önü açılmak
istenmektedir.339 Yapılan bu uygulama neticesinde İslam’ın emrettiği fıtrat, iffet ve
mürüvvet gibi erdemlerin toplumdaki bireyler tarafından zedelenmesi ve tahrif
edilmesinin istendiği kanaatindeyiz.

َّ ِ ُّ ِيَا اَيُّ َها الن
Diğer bir örnek olarak verilen ًوه َّن لِعِدَِّتِِ َّن
ُ ِّساءَ فَطَلِّ ُق
َ َِّب ا َذا طَلقتُ ُم الن

“Ey

peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın”340 ayeti
zâhir ve nass olması bakımından iki ayrı hükme şamildir:
a- “Boşayınız” ifadesi ile boşamanın caiz olduğu hususunda ayet zâhirdir.
b- Ayet talâkın vaktine riayet hususunda nastır. Zira ayet, bunun için sevk
edilmiştir. Bu ayetin sebebi nüzulü şudur: İbn Ömer, eşini hayızlı iken boşamış
ve akabinde Efendimiz İbn Ömer’e; eşine ric’at etmesini ve iddetini
beklemesini, iddeti bitince de ilişki yapmadığı bir temizlik hâlinde eşini
boşamasını söylemiştir.341 Ayetin sevk amacıtalak’ın Sünnete uygun olarak
gerçekleştirilmesini beyan etmek içindir.
Talâkın meşru oluşundaki hikmet ve gayelerine değinmeden önce, fıkhın talâka
bakışına kısa olsa da değinmekte fayda görmekteyiz. Kur’ân342 ve Sünnet343, karı koca
arasındaki

nikâh

bağını

sonlandıracak

talâka

çok

başvurulmasını

tavsiye

etmemektedir. Talâkın erkeğin elinde bulundurulması, kadına nispetle erkek, kendine
338
339

Zuhaylî, IV, s. 26-27.
Zuhaylî, IV, s. 27.

ِِ ِ ِ يا اَيُّها النَِِّب اِ َذا طَلَّقتم النِّساء فَطَلِّ ُق
ٰ
ِ
وه َّن ِمن بُيُوِتِِ َّن
ُّ َ َ
ُ صوا الع َّد َة َواتَّ ُقوا اللهَ َربَّ ُكم ََّل ُُت ِر ُج
ُ
ُ وه َّن لعدَِّت َّن َواَح
َ َ ُُ
ِ
ِ ٰ
ٰ احش ٍة مب يِّ ن ٍة وتِلك ح ُدود ٰالل ِه ومن ي ت ع َّد ح ُد
ِ
ث
ُ ود الل ِه فَ َقد ظَلَ َم نَف َسهُ ََّل تَدري لَ َعلَّ اللهَ ُُيد
َ ُ َ ََ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ تني بَِف
َ َوََّل ََيُرج َن اََّّل اَن يَأ
ِ
ًك اَمرا
َ “ بَع َد ٰذلEy peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme

340

Talâk, 65/1.

sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah’a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayâsızlık yapmış
olmadıkça onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır.
Kim Allah’ın koyduğu sınırları aşarsa aslında kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki; belki Allah
bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir.”
341
Buhârî, Talâk, 1; Ebû Dâvud, Talâk, 4.
342
Nisâ, 4/35.
343
Ebû Dâvud, Talâk, 3.
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daha

çok

hâkim

olduğu

için,

bu

hakkını

hemen

kullanmamasından

kaynaklanmaktadır.344 Ayrıca kadına verilecek mehirde belli bir sınırın olmaması 345
erkeğin bu hakkını zorda kalmadıkça kullanmamasını da gerektirir.
Şamil Dağcı, İslam Aile Hukukunda Evlenme Engelleri-II (Geçici Evlenme
Engelleri) adlı makalesinde talak’ın meşruiyeti hususunda “İslam hukukunda evlilik,
eşler arasında sürekli bir hayat ortaklığı esasına dayanması temel bir ilkedir. Yani
nikâh herhangi bir zaman dilimi ile sınırlandırılarak kıyılamaz. Buna uygun olarak
boşamanın / boşanmanın olmaması esas kabul edilmiş; en azından meşru gerekçelere
dayanmayan boşamalar dinen günah sayılmıştır. Başka bir ifade ile boşanma, şiddetli
geçimsizliğin ve diğer sebeplerin, evliliğin devamını imkânsız kıldığı ve evliliği
sürdürmektense, sona erdirmenin zorunlu olduğu durumlarda zarurete binaen meşru
ve caiz görülmüştür.”346 değerlendirmelerini yapmaktadır. Şu unutulmamalı ki aile
hayatında her şey istendiği gibi gitmemektedir. Evlilik müessesesini çıkmaza sokacak
davranış, ahlak ve fiiller taraflardan birinde bulunabilmektedir. Eşler arasındaki
geçimsizlik tespit edilince, tek işlemin talâk olmadığı bilinen bir hakikattir. Önce
nasihat,347 akabinde tahkim,348 bu da çözümü oluşturmaz ise nikâh bağının
sonlandırılmasıdır. Eğer talak, diğer semâvî dinlerde olduğu gibi, tamamen erkeğin
elinde349 yahut kadının böyle bir hakkının olmaması350 gibi olsaydı, bir çatı altında iki
yabancının yaşamasına benzeyen garip bir tabloyu karşımıza çıkaracaktı. Taraflarda
bulunan ve bir arada kalamayacak derecedeki ahlakî ve fiilî durumlar; kadının
mahkemeye başvurma,351 kocanın boşama yetkisini kadına vermesi352 kocanın mutlak
boşama hakkını sınırlamaktadır. İnsanın onur, şeref ve haysiyetinden daha önemli ne
olabilir!

Muhammed Kadri Paşa, el-Ahkâmu’ş-Şer’iyye fi’l-Ahvâli’ş-Şahsiyye, Şrh. Muhammed Zeyd elEnbârî, Tahk., Muhammed Ahmed Sirâc-Ali Cuma Muhammed, Kahire: Dâru’s-Selâm, 2006, II, s. 504;
Muhammed Muhyiddîn Abduhamîd, el-Ahvâlu’ş-Şahsiyye fi’ş-Şerî’ati’l-İslâmiyye, İstanbul:
Mektebetü’l-Hanefiyye, t.y. s. 244.
345
Nisâ, 4/20; İbnü’l-‘Arabî, Ebû Bekir Muhammed b. Abdullah, Ahkâmu’l-Kur’ân, Tahk., Muhammed
Abdulkâdir ‘Atâ, Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-‘İlmiyye, 2003, I, s. 469; Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed
b. Ahmed b. Ebû Bekir, el-Câmi’u li Ahkâmi’l-Kur’ân ve’l-Mübeyyinü lemâ Tezammenehû mine’s
Sünneti ve Âyi’l-Furkân, Tahk., Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî, VI, s. 163.
346
Dağcı, İslam Aile Hukukunda Evlenme Engelleri-II (Geçici Evlenme Engelleri), İlahiyat Fakültesi
Dergisi, XLI, s. 166.
347
Nisâ, 4/34.
348
Nisâ, 4/35.
349
Abdulhamît, s. 242.
350
Abdulhamît, s. 243.
351
Merğinânî, III, s. 162; İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, s. 451; Abdulhamît, s. 297.
352
Kadri Paşa, II, s. 507.
344
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Talâk yeni bir akit ile evlilik müessesesinin sürdürülebilirliği açısından “bâin”
ve “ric’î”353 diye iki kısma ayrıldığı gibi, Kur’ân ve Sünnet’e uyup uymaması
bakımından da “bid’î” ve “sünnî”354 diye iki kısma ayrılır.

Ayetin talâkın vakti

hususunda iddeti göstermesi pek manidardır. Zira sünnî talâk, kocanın iddeti biten
eşini ilişkiye girmediği bir temizlik süresi içindeyken boşamasıdır. Eğer iddeti
bittikten sonra ilişkiye girerse, bu durumda kocanın yapacağı iki şık bulunmaktadır.
Ya kadının hamile olmadığının anlaşılması için yeni bir iddet bekleyecek; ya da ilişki
yaptığı temizlikte boşayacak. Her iki durumda da zarar söz konusudur. Birincisinde
kadın, fazla iddet beklemiş olacak. İkincisinde ise boşanan kadının hamile olma
şüphesi bulunacaktır.355 Aslında burada dikkat çeken bir husus da kocanın, eşiyle
beraber olduğu temizlikte talâka başvurması talâkın asıl maksadı için kullanılmadığını
göstermektedir.
2.2. MÜŞKİL KAVRAMI
Bir usûl terimi olan müşkil sözlükte; ( )ش ك لmaddesinin if’al babına
aktarılarak;

 أَش َك َل األَمرformatında işin emsal ve eşkâline karışması,356 benzer ve

emsalleri arasına girmesi357 gibi anlamlara gelmektedir. Bu maddeden gelen

ِشك ٌل

kelimesi ise kadının cilvesi, nazı anlamında kullanılırken, شكل
َ lafzı ise misil ve
benzer anlamındadır. Ayrıca bu maddenin kanın suya karışması, gözün akında tümör
olması, işin çetrefilli ve karışık olması, at ve koyun gibi hayvanların kırmızı ve siyah
renkte alacalı olması, aruz ilminde ikinci ve yedinci vezin harflerinin hazfedilmesi

( ول
ٌ ) َمش ُك, benzemek, hayvana bukağı vurmak, metni harekelemek, işkâlini gidermek ve
zor/kapalı olmak gibi anlamlarda kullanılmaktadır.358 Müşkil’in Kur’an’daki

353

Kudûrî, s. 200-201.
Kudûrî, s. 192.
355
Abdulhamît, s. 277-278.
356
İbn Manzûr, ()ش ك ل, XI, s. 356-360; Cevherî, İsmâil b. Hammâd, es-Sıhah Tâcü’l-Lüğa ve Sıhâhu’l‘Arabiyye, tahk., Ahmed Abdulğafûr ‘Attâr, Dâru’l-‘İlm, s. 1737; Ebû Abdirrahmân el-Halîl b. Ahmed
b. Amr b. Temîm el-Ferâhîdî (ö. 175/791), Kitâbu’l-‘Ayn, tahk., Mehdî el-Mahzûmî-İbrâhîm esSemrâî, t.y., y.y., V, s. 295-296; Râgıb el-İsfahânî, Müfredâtü Elfâzi’l-Kur’ân, Tahk, Necib el-Mâcidî,
Pakistan: Mektebetü’l-Büşrâ, 2013, s. 284.
357
İf’âl babının hemzesi birçok anlama gelmektedir. Bunlardan bir tanesi de duhul/bir şeye girme
anlamıdır. Dolayısıyla benzerleri arasına giren bir şeyin karışması ve anlaşılmaması doğaldır. Abduh erRâcihî, et-Tatbîku’s-Sarfî, Beyrut: Dâru’n-Nehzatü’l-İlmiyye, 2009, s. 32-33.
358
İbn Manzûr, Lisânü’l-‘Arab, XI, s. 356 - 360; Ferâhidî, V, s. 296; el-İsfahânî, s. 284.
354
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kullanımı, benzer359 ve fıtrat360 anlamındadır. Hadislerde ise gözün akındaki kırmızı
nokta361 ve karışık olmak/zor gelmek362 manasınadır.
Fıkıh usûlü açısından müşkil, erken dönem Hanefî usûl eserlerinde,
“Konulduğu manayı ifade etme konusunda dinleyene/muhataba, kapalı/anlaşılması zor
olan lafız”363, “eşkâli ve emsâli arasına giren, hafîden daha fazla kapalı olan, manası
sadece talep/araştırma ile anlaşılamayan, bilakis talepten sonra teemmül gerektiren
lafız”364 şeklindeki tanımı ile yer bulmuştur.
Debûsî ve Pezdevî’nin yapmış oldukları bu tanımdan sonra Serahsî ve Şâşî,
müşkil kelimesinin hangi kelamdan alındığını, kapalılık sebebini ve muhatabın
zihninde neden anlaşılmaz olduğunu açıklayan, “anlam ve anlaşılması hafiden daha
kapalı ve nassın zıddı olan müşkilin ل َعلَ َّي َك َذا
َ “ أَش َكeşkâli ve emsâli arasına karıştı”
sözünden alındığını söyleyerek; kastedilen mananın eşkâli arasına girdiğinden dolayı,
ancak eşkâli arasındaki delil ile anlaşılabilen lafızdır.”365 biçiminde kapsamlı bir tanım
yapmışlardır. Yapılan bu tanımlarla müşkilin kapalılık sebebinin, lafzın bizatihi
kendisi olduğu anlaşılmış olmaktadır.
Molla Fenârî, müşkili sebep ve hükmü ile tanımlayarak lafızdaki kapalılığın ya
manadan ya da istiareden kaynaklandığını ifade etmiştir.366 İbn Hümâm ise yaptığı
tanımla, kapalılığın ya müşterek lafızdan ya da mecâz ve hakîkat anlamında
kullanılmaktan kaynaklandığını söylemiştir.367 Yapılan bu tarifleri kuşatan tanım;
Büyük Haydar Efendi tarafından “manası gâmız olmasından veyahut bir istiâre-i
bedîayı tezammun etmesinden nâşî idrâk-i maksad ancak te’emmül ile hâsıl olabilecek

359

Sâd, 38/58.
İsrâ, 17/84.
361
Tirmizî, Menâkıb, 12; Müslim b. El-Haccâc Ebu’l Hasan el-Kuşeyrî en-Nisâburî (ö. 261/875), elMüsnedü’s-Sahîhu’l-Muhtasaru bi-Nakli’l-‘Adli ‘ani’l-‘Adli ilâ Resuli’llahi Salla’llâhu ‘aleyhi ve
Selleme, tahk., Muhammed Fuâd ‘Abdulbâkî, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-‘Arabî, t.y. Kitâbu’l -Fedâil,
97.
362
Tirmizî, Menâkıb, 63.
363
Debûsî, s. 118.
364
Pezdevî, s. 101.
365
Serahsî, I, s. 168; Şâşî, s. 55.
366
“Müşkil; eşkâli arasındaki kastedilen manayı ayırt edebilmek için taleb/araştırma ve
teemmüldür/nazar, tefekkür.”, Fenârî, Şemsuddin Muhammed b. Hamza b. Muhammed; Fusûlü’lBedâi’ fî Usûlü’ş-Şerâi’; tahk. Muhammed Hasan Muhammed Hasan İsmâil, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’lİlmiyye, 2006, II, s. 104.
367
“Müşkil; müşterek bir lafzın muayyen olmayan birkaç manaya delâlet etmesi veya mecâzî yahut hem
mecâz hem de hakîkî anlamda kullanılmasından ötürü düşünmeye ihtiyaç duyulan lafızdır.” İbn
Humâm, Kemâleddin Muhammed b. Abdulvâhid b. Abdulhamîd b. Mesud, Kitâbu’t-Tahrîr; Teysîru’tTahrîr İle birlikte, Muhammed Emîn Emîr Pâdişâh, Kâhire: Dâru’s-Selâm, 2014, I, s. 184.
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surette hafî olan lafız”368 şeklinde yapılmıştır. Son yazılan usûl eserlerinde de “müşkil,
kendisi ile kastedilen mananın ancak onu kuşatan karîne ve emâreler üzerinde
incelemede bulunma ve derinlemesine düşünme yoluyla anlaşılabilen lafız.”369
şeklinde tanımlanmıştır.

2.2.1. Lafızların Müşkil Olmasının Sebepleri
Hanefî usûlcüler, lafzın müşkil oluş sebeplerini iki madde hâlinde ele
almışlardır. Fukaha usûl geleneğinin önemli temsilcilerinden ve öncülerinden olan
Debûsî ve Pezdevî, bir lafzın müşkil olmasının ya manadaki kapalılıktan ya da istiâre-i
bedî’iyye’den kaynaklandığı kanısındadırlar.370 Bu iki madde hakkında örnekler ileriki
bölümlerde ele alınacaktır.
Mütekellim usûlcüler ise icmâlin sebeplerini farklı açılardan ele almışlardır.
Tespit edebildiğimiz kadarıyla bu hususta en detaylı çalışma Âmidî tarafından
yapılmıştır. Daha detaylı olmasından dolayı tezimizde Âmidî’nin tespitlerine yer
vermeyi uygun gördük. Bunları şöyle özetlemek mümkündür:
1- Lafızdaki kapalılık müşterek olmasından kaynaklanabilir. عني-  قرءlafızlarını
örnek olarak zikredebiliriz. Çünkü bu lafız hem kadının ay halini hem de
temizlik sürecini ifade etmektedir.
2- Lafızdaki kapalılık (işkâl) sözün mürekkeb/cümle lafız olduğundan
kaynaklanmaktadır.

371

 أو يعفو الذي بيده عقدة النكاحayet-i kerimesindeki cümle

olan  يعفو الذي بيده عقدة النكاحve koca ve veliye delâlet edebilen ayet-i kerimeyi
örnek verebiliriz.
3- Anlamdaki kapalılık zamirin merciinin farklı olmasından kaynaklanabilir. كل
372

( ما علمه الفقيه فهو كما علمهFakihin

öğrettiği herşey; o (fakih) öğrettiği gibidir.

Büyük Haydar Efendi, Usûl-i Fıkıh Dersleri, İstanbul: Üçdal Neşriyât, Neşr. M. Çevik-K. Meral,
1966, s. 182; Bilmen, Ömer Nasûhi, Hukuki İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıkhiyye Kâmûsu, İstanbul: Özensar,
ty, I, s. 78.
369
Şaban, s. 385; Koca, Ferhat, “Müşkil”, DİA, XXXII, S. 161-162; Abdulvahhâb Hallâf, ‘İlmü
Usûlü’l-Fıkh, Müessesetü’r-Risâle, Dimeşk, 2011, s. 152; Kahraman, Abdullah, Fıkıh Usûlü GirişDeliller-Hükümler-Hüküm Çıkarma Yöntemleri, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2016, s. 344.
370
Debûsî, s. 118; Pezdevî, s. 101; Haydar Efendi, s. 182.
371
Bakara, 2/237.
372
Fakihin öğrettiği herşey; o öğrettiği gibidir. Buradaki o zamiri fakihe dönebileceği gibi öğrettiği
şeyler anlamındaki mâ lafzına da dönebilmektedir.
368
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Yahut o (öğrettiği şeyler) öğrettiği gibidir. Cümlesindeki

 هوzamiri fakih lafzına

veya fakihin bilgisine dönme imkânına sahiptir. Zamir fakih lafzına dönerse
mana: “o fakih, öğrettiği gibi/yaşamaktadır.” şeklinde anlaşılır. Eğer fakihin
bilgisine dönerse, “fakihin bilgisi öğrettiği biçimdedir.” manasını ifade eder.
4- Lafızdaki kapalılık lafzın cüz ve sıfatlarını cem’ etmesi sebebiyle olur. “Beş
çift ve tekdir” dendiğinde mana farklı anlaşılabilmektedir. Bu kelamla
cüzlerinin toplamı kastedilince anlam doğru,373 sıfatların cem’i kastedilince374
yalan/yanlış olmaktadır.375
5- Cümledeki vakıf ve ibtidâ yerlerinin farklı olması da lafzın kapalı olması
hususlarındandır.

376

 وما يعلم تأويله إَّل اهلل والراسخون ِف العلمayet-i kerimesindeki

 والراسخونlafzında vakıf ve ibtidâ yapılması sonucu mana farklı
olabilmektedir. Yapılan izahlarla mana:
a- Onun te’vîlini Allah’tan ve ilimde otorite olanlardan başkası bilemez.
b- Onun Te’vîlini sadece Allah bilir. İlimde otorite olanlar ise iman bunların
tamamı Rabbimizin katındandır derler/iman ederler.
6- Kapalılık cümle içerisindeki sıfatın iki farklı ihtimale açık olması ile
oluşmaktadır. ( لو كان زيد طبيبا غري ماهر ِف الطب وهو ماهر ِف غريهŞayet Zeyd tıpta
mâhir olmayan bir tabib ise o tıp dışında mahir olabilir) cümlesi söylendikten
sonra

377

( زيد طبيب ماهرZeyd,

mâhir bir doktordur. Zeyd, doktor ve mahirdir)

cümlesi söylenince bu son kelamda geçen  ماهرsıfatı, tıp alanında da ve
tıbbın dışındaki bir alanda da olabilir. Buna göre birinci ihtimal yanlış, ikinci
ihtimal ise doğru olacaktır.

373

Beş çift ve tektir sözü ile eczası kastedilirse şöyle anlaşılabilmesi doğrudur. 2+3= 5, 2+2+1= 5, 4+1=

5.
Beş rakamı tek rakamlardandır. Bu sayıya tek ve çift diyemeyiz. Dolayısıyla beş rakamı için çift ve
tek sözcüklerinin kullanılması bu sayı açısından doğru değildir. Zira beş olma vasfı, hem çift hem tek
olamaz.
375
Âmidî, II, s. 10-11.
376
‘Âli ‘İmrân, 3/7.
377
Bu cümle Zeyd mâhir bir doktordur şeklinde anlaşılabileceği gibi; Zeyd, doktor ve mahirdir şeklinde
374

de anlaşılabilmektedir.
gibi

زيد

 زيد طبيب ماهرibaresindeki  ماهرkelimesi  طبيبkelimesinin sıfatı olabileceği

kelimesinin ikinci haberi de olabilir. Haberin teaddüdü caizdir. Mecmû’atü’s-sarf Avâmil-

İzhâr-Kâfiye, Şifa Yayınevi, İstanbul: 2013, s. 130, 226; Abdulhamîd, Muhyiddîn, Şerhu Katru’n-Nedâ
ve Bellü’s-Sadê, el-Mektebetü’l-Asriyye, Beyrut: 2011, s.145.
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7- Lafzın hakîkî manasında kullanılması mümkün olmadığında, birden fazla
mecâzî manayı ifade etmesi veya meçhul bir şekilde umumun tahsisi
sebebiyle de kapalılık olabilmektedir. “Müşrikleri öldürün” ifadesini
kullandıktan sonra “ben bu sözümle bazı müşrikleri murad etmedim,”
denilirse bu kelamda kapalılık meydana gelir. Bu durum

فاقتلوا املشركني

“Müşrikleri öldürünüz”378 ayet-i kerimesi için de geçerlidir. Kapalılık, kelam
içerisinde bilinmeyen sıfattan da kaynaklanabilir. Buna örnek olarak verilen
379

 أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حمصننيayet-i kerimesindeki  حمصننيlafzının

anlamının tam olarak bilinmeyişinden  أحل لكمlafzının hükmü de kapalı
kalmıştır.
8- Bir lafzın luğavî vaz’ından alınarak şer’î manada kullanılması ve bunun
açıklanmaması durumunda da kapalılık oluşmaktadır. أقيموا الصَلة واتوا الزكاة

“Namazı kılınız ve zekâtı veriniz.”380 ifadesindeki الصَلة-  الزكاةlafızlarının
sözlük

manaları

kastedilmeden

şer’î

manalarının

kastedilip

ve

açıklanmaması farziyyetteki kapalılığı gerektirmektedir.381

2.2.2. Müşkil Lafızlardaki kapalılığı (İşkâli) Giderme Yolları
Yapmış olduğumuz uzun araştırma ve okumalar neticesinde “işkâli/kapalılığı
giderme”nin fıkıh usûlü ile değil, doğrudan hadis382 ve tefsir usûlü383 ile irtibatlı olduğu
378

Tevbe, 9/5.
Nisâ, 4/24.
380
Bakara, 2/43.
381
Âmidî, II, s. 10-11.
382
İhtilafın giderilebilmesi için uygulanacak usullerin hangi sıra ile işleme konulması gerektiği
hususunda üç ayrı yaklaşımın bulunduğunu İsmail Lütfi Çakan’ın tepitlerinde görmek mümkündür. Bu
üç grubun sistemini şöyle özetleyebiliriz:
Cumhûrun sistemi:
a- Cem’ ve Te’lif
b- Tercih
c- Nesh
d- Tevakkuf (Tesâkut)
Hanefîlerin sistemi:
a- Nesh
b- Tercih
c- Cem’ ve Te’lif
d- Tesâkut (Terk)
Hadisçilerin sistemi:
a- Cem’ ve Te’lif
b- Nesh
c- Tercih
379
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kanaatine vardık. Fıkıh usûlünde ise bu konular “teâruz”384 başlığı altında ele
alınmaktadır.

Tefsir

ve

hadis

usûllerinde

“Müşkikü’l-Kur’ân-Muhtelefü’l-

Hadîs/Müşkilü’l-Âsâr” başlığı ile ele alınan bu konuların fıkıh usûlünde “Teâruz”
konusu altında ele alınışı hemen hemen aynı minvalde olduğu, 385 dolayısıyla tezimizin
ana konusu ile doğrudan irtibatlı olmadığını düşünmekteyiz. Çünkü işkâli gidermekle,

d- Tevakkuf
Detaylı bilgi için: İsmail Lütfi Çakan, Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları (Muhtelifü’lHadis İlmi), İstanbul: İFAV, 2017, s. 179-180.
383
Kur’an-ı Kerim ayetleri arasında ihtilaf ve tenâkuz gibi gözüken ayetler arasında hakiki anlamda
tenakuzdan söz edilemez. Bu hususta yüce kitabımızın beyânı şu yöndedir: ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه

“اختَلفا كثرياEğer o,Allah’tan başkası tarafından olsaydı, elbette içinde birbirini tutmayan birçok şeyler
bulurlardı.” (Nisâ, 4/82.) İhtilaf hususunda tercih edilen metodu şöyle özetleyebiliriz:
a- Hüküm hususunda Medenî olanlar Mekkî olanlara tercih edilir.
b- İki hükümden biri Mekke ehli ahvaline, diğeri Medine ehli ahvaline ait olursa, Medine ehli
ahvali takdim olunur.
c- İki hükümden birinin zâhir manası müstakil bir hükme, diğer ayetin lafzı bunu iktiza ederse,
müştekil hüküm ifade eden tercih olunur.
d- İki ayetten her biri zâhirde kastedilen şeyi yüklenmiş olarak umum ifade ederse, bu takdirde
onlardan birinin başka bir maksadı tahsise gideni varsa o tercih edilir. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir
Usûlü, Ankara, TDV, 2011, s. 179-180.
384
Debûsî, s. 214; Pezdevî, s. 449.
385
Teâruz tespit edildikten sonra ondan kurtulma yöntemleri hususunda Pezdevî beş madde
ziktetmektedir. Bunlar:
a- Teâruz bizzat birbirine muâdil olmayan iki delil ile giderilir. Muhkem bir delilin mücmel ya da
müteşâbih delille, Kitap ve meşhur sünnetin ahad haberle teâruzu gibi.
b- Teâruz hükümde olabilir ve bu çelişki hükümle giderilir. Bu durumda iki farklı delilin
hükümleri incelendiğinde teâruzun olmadığı sonucuna varılır. “ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكمFakat
sizi kalplerinizin kespettiği şeylerle soromlu tutar.” Bakara, 2/225 ayeti ile

َّل يؤاخذكم اهلل باللغو ِف

“أْيانكم وكن يؤاخذكم مبا عقدمت األْيانAllah kasıtsız yaptığınız yeminlerden sizi sorumlu tutmaz. Fakat

c-

kasıtlı yaptığınız yeminlerden sizi sorunlu tutar.” Mâide, 5/89 ayeti arasında bir çelişki
bulunmamaktadır. Bakara Suresi’nde kast edilen, yemin-i gamûstur ve hüküm açısından
yemin-i lağva dâhildir. Dolayısıyla sorumlu tutulma ahirete nazarandır.
Hükme muhatap olan mükellefin durumunun tespit edilmesiyle teâruz giderilebilir. Bu husus
“وَّل تقربوهن حىت يطهرنİyice temizleninceye kadar onlara yaklaşmayınız.” Bakara, 2/222. ayetinde

kadınların hayız süresinin on gün olanlarla on günden az olanlar için düşünüldüğünde teâruz
olmamaktadır. Yani hayzı on gün olanların eşlerine helalliği, hayzın bitmesi ile; on günden az
olanlar için ise, ya yıkanmaları ya da yıkanıp tekbir alma vaktinin geçmesi ile mümkündür.
Böyle düşünüldüğünde ise teâruz bulunmamaktadır.
d- Teâruzun gerçekleştiği iki delilin zamanlarının bilinmesi ile olabilir. Tarih kesin olarak
bilinince son gelen delil, nâsih konumunda olur. Bu hususa örnek, kocası ölen hamile kadının
iddet müddetinin ne kadar olacağı meselesidir. Bu hususta iki farklı ayet bulunmaktadır. Fakat
kocası ölen kadınların iddetini 4 ay 10 gün olarak ifade eden (Bakara, 2/234) ayeti önce nazil
olduğu, hamile olan kadınların iddetinin ise doğum yapıncaya kadar olduğunu ifade eden
(Talak, 65/4) ayetinin ise daha sonra nazil olduğu bilgisi mevcuttur. Öyle ise İkinci ayetin
hükmü esas alınır.
e- Delâleten sabit olan hüküm ile teâruz giderilir. İki delilin mubah ve haramlık hususunda teâruz
etmesi. Burada asıl olan husus evvel emirde bir şeyin helal mi yoksa haram mı olduğudur.
Delâleten son gelen delilin, yasaklayan delil oluşu yönündedir. Eğer ilk önce haram kılan delil
bulunsa, bu haram ifade eden delili nesh eden ibaha ve onu da nesh ibaha delili söz konusu
olacak ve neshin tekrarından söz edilecektir. Fakat ilk ibaha ifade eden hüküm gelince
akabinde gelen yasaklayıcı hüküm nasih konumunda olacağından nesh tekrarlanmamış
olacaktır. Pezdevî, s. 443-444.
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iki delilden birini tercih etmiş oluyoruz. Çalışmamızda ele aldığımız nokta ise bu
konumda olan delillerin, açıklık ve kapalılık yönünden incelenmesidir.

2.2.3. Müşkilin Fıkhî Hükümlere Etkisi ve Mekâsıd ile İlişkilendirilmesi
Müşkil ayetlere örnek olarak Maide, 5/6, Bakara, 2/223 ve 237. ayet-i
kerimeler ilk akla gelenlerdir. Bu ayetleri sırasıyla ele alalım.
386
“”واِن ُكنتُم ُجنُباً فَاطَّ َّهُروا
َ “cünüp iseniz iyice temizleniniz” ayetindeki “”فَاطَّ َّهُروا

lafzı müşkildir. Serahsî’nin de belirttiği gibi birçokları müşkil ile mücmeli ayırt
edememişler ve bu sorunun giderilebileceğini vurgulamışlardır.387 İlgili ayetteki fiil,
mezit fiillerden388 geldiğinden mübalağalı bir mana ifade etmektedir. Ancak ağzın,
vücudun dış azası mı yoksa iç azası mı sayılacağı müşkildir. Keşfü’l-Esrâr sahibi bu
hususta ağız ve burnun hakikaten ve hükmen dış azadan sayılabileceği gibi, iç azadan
da aynı ölçüde sayılabileceğini belirtmiştir. Yapılan inceleme ve araştırmaların
neticesinde ihtiyat prensibine dayanarak ağız ve burun dış azadan sayılmıştır. 389
Abdulazîz el-Buhârî yapmış olduğu bu izahın akabinde ağız ve burnun, ayetteki ilgili
emrin kapsamında olup olmadığı hususunda müşkil bir durumun olmadığı; hatta bu
örneğin hafinin örneği olan “tarrâr ve nebbâş” lafzının “sârik” lafzının kapsamına girip
girmemesine daha çok uygun olduğunu ifade etmiştir.390 Aslında Abdulazîz el-

ِ لَي لَةُ ال َقد ِر َخي ر ِمن أَل
Buhârî’ye göre müşkile örnek teşkil eden ayet, Kadr Suresi’nin “ ف
ٌ
” َشه ٍر391 ayetidir. Bu ayet hakkında düşünüldüğünde kadir gecesi her on iki ayda
bulunmaktadır. Yapılan bu izahla seksen üç defa bir şey kendisi ile açıklanmış oluyor
ki, işkâl de buradadır. Ayetin manası iyice düşünüldüğünde, içinde kadir gecesinin
bulunmadığı bin ayın kast edildiği anlaşılmaktadır.392

386

Maide, 5/6.
Serahsî, II, s. 168.
388
Harflerin fazlalığı mananın fazlalığına işarettir. Zait harflerin kelimeye gelmesi tesadüfen
olmamıştır. Onun mutlaka bir gayesi vardır. Abduh er-Râcihî, et-Tatbîku’s-Sarfî, Dâru’n-Nehda elArabiyye, Beyrut, 2009, s. 27, 30; http://majles.alukah.net/t116946/ , 11.06.2019, 22:23.
389
Gözde de aynı durum söz konusudur. Fakat göze ve görme yetisine zarar gelmemesi için, göz iç
azalardan sayılmıştır. Abdulazîz el-Buhârî, I, s. 83.
390
Abdulazîz el-Buhârî, I, s. 83-84. Tefsîru’n-Nusûs sahibi ise bu örneğin müşkile ait olduğunu ifade
etmiştir. Çünkü “tathîr” kelimesi, manasını düşünmeden ve araştırmadan önce de, bütün bedeni
yıkamak şeklinde bilinmektedir. Müşkil olan durum, ağız ve burnun dış azadan sayılıp sayılmama
meselesidir.
391
Kadr, 97/3. “Kadir gecesi, içerisinde kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır.”
392
Abdulazîz el-Buhârî, I, s. 84.
387
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Gusül ve oruçta ağız ve burnun, vücudun dış organlarından sayıldığı; abdestte
ise iç organlardan sayıldığı hususunu, makâsıd açısından ele almak oldukça zor olsa da
ulemanın yapmış olduğu ihtilafın ne kadar isabetli olduğunun günümüzde daha iyi
anlaşılacağı kanısındayız. Modern tıp ilmi, ağız ve burnun dâhiliyeye mi yoksa
cildiyeye mi aidiyetinde pek de yeni bir fikir söylememektedir. Buna rağmen insan
aklı ile, bütün ilâhî hitabın fayda ve zararının tespit edilmesi, oldukça meşakkatli ve
bir o kadar da çetindir. Yalnız şu hususlara dikkat çekmeyi faydalı bulmaktayız.
İnsanoğlunun bu âlemde yaratılma gayesi393 ve amacı394 açıkça ifade edilmiştir. İbadet
için yaratılan insan395 bu âlemde sınavda olduğunu396 unutmamalıdır. İşte bu gibi
hükümlerin, bu manayı işaret ettikleri kanısındayız. Abdestte göz içlerinin
meşakketten ve göze zarar vermesinden dolayı yıkanmasının farz olmaması, 397 ağız ve
burnun gusülde yıkanmasının ise, zor ve meşakkatli olmayacağından kaynaklandığını
söyleyebiliriz.
398
Diğer bir örnek ise “َٰن ِشئتُم
َّ ث لَ ُكم فَأتُوا َحرثَ ُكم أ
َّ أ
ٌ  ”نِ َس ُاؤُكم َحرayetinde geçen َٰن

lafzıdır. Mu’cemü’l-Vasît’ta geçtiği üzere َٰن
َّ  أlafzı için dört farklı mana verilmektedir.
Bunlar; أَي َن

manasında şartiyye,399

 ِمن أَي َنmanasında istifham,400  َم َىتmanasında

402
403
zaman401 ve ف
َ  َكيmanasında istifhâm olarak kullanılmıştır. Bu ayetin mücmel

oluşu,

َٰن
َّ  أlafzının bu dört manadan hangi manaya gelmesi hususundadır. Âl-i

‘İmrân,3/37 ve Meryem,19/8 ayet-i kerimelerinde َٰن
َّ  أlafzı; hem  ِمن أَي َنhem de

ف
َ َ“ قRabbim! Benim nasıl çocuğum
ِّ ال َر
َ  َكيmanasında kullanılmıştır. ب اَ ٰٰن يَ ُكو ُن يل غُ ََل ٌم

393

Zâriyât, 51/56.
Mülk, 67 /2.
395
Zâriyât, 51/56.
396
Mülk, 67 /2.
397
Mevsîlî, Abdullah b. Mahmud b. Mevdûd, el-İhtiyâr li Ta’lîli’l-Muhtâr, tahk., Ali Abdulhamîd
Ebu’l-Hayr-Muhammed Vehbî Süleymân, Beyrut: Dâru’l-Hayr, 1998, II, s. 9.
398
Bakara, 2/223. “Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın.”
399
 أٰن تبحث جتد فائدةNerede çalışırsan fayda bulursun.
394

400
401
402
403

ِ ََٰن ل
ك َه َذا
َّ “ يَا َمرََيُ أEy Meryem! Bu sana nereden geliyor? ” Ali imrân, 3/37.
ِ َّ  أNe zaman geldin?
ت
َ َٰن جئ

“ أَ َّنى يُحْ ِيي َه ِذ ِه هللاُ َبعْ َد م َْو ِتهَاÖlümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba!” Bakara,2/259.
Komisyon, el-Mu’cemü’l-Vasît, s. 31.
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405
ِ َال يا مرََي اَ ٰٰن ل
olabilir?”404 ك ٰه َذا
ُ َ َ َ َ“ قEy Meryem! Bu sana nereden? dedi.” bu konuya

örnrk verebiliriz.
Müçtehitler, yapmış olduğu araştırmalar ve şu gerekçeler neticesinde;
1- Kadınlara makattan yanaşmanın haram olduğunu belirten hadisin varlığı,406
2- İlgili ayetin, Yahudilerin, “eşlerine arkadan yaklaşanların çocuklarının şaşı
olacağı, şeklindeki batıl düşüncelerini reddetmek için nazil olduğu,407
3- İlgili ayette

 َحرثlafzının ziraat mekânı “ ”املزَد َرعanlamında kullanıldığı,
ُ

dolayısıyla tarlanın ekin için elverişli mekan olduğu gibi, kadının cinsel
uzvunun çocuğun olması için elverişli mekân olmasının benzerliği edebi bir
uslub ile ifade edilmesi, 408
4-

ٰ
ِ
ُ وه َّن ِمن َحي
ُ ُ“ فَاذَا تَطَ َّهر َن فَأتİyice temizlendiklerinde onlara Allah’ın emrettiği
ُث اََمَرُك ُم الله
yerden onlara yaklaşın.”409 ve َٰن ِشئتُم
َّ ث لَ ُكنم فَأتُوا َحرثَ ُكم أ
ٌ “ نِ َسا ُؤُكم َحرKadınlar sizin

ekeneğiniz/tarlanızdır; ekeneğinize/tarlanıza hangi taraftan isterseniz
oradan varın.”410 ayetlerin delâleti ile kadının, kadınlık uzvunun
kastedildiği,411
5- Bakara

222.

ayeti,

hayız

süresince

kadınlara

yaklaşmanın/cinsel

birlikteliğin yasaklanmasının sebebini, necis olan kanın gelmesine
bağlamıştır. Belirli gün devam eden kan ile cinsel birliktelik haram
oluyorsa, necaset mekânı olan makattan birlikteliğin evleviyetle haram
olması

gerektiği,412

anlaşılarak

çocuğun

ana

rahmindeki

yerine

giden(mevzi’ul-veled) ferçten, her ne surette olursa olsun, ilişkinin helal
olduğu kanısına varır.413

404

Meryem, 19/8.
Âl-i ‘İmrân, 3/37.
406
“  “ملعون من أتى إمرأته ِف دبرهاEbu Davud, Nikâh, 45.
405

407

Ebu Davud, Nikâh, 45.
Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, I, s. 425.
409
Bakara, 2/222.
410
Bakara, 2/223.
411
Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, I, s. 425.
412
Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, I, s. 428.
413
Bu hususta aykırı görüşler -kadına makattan yanaşmanın helal oluşu- İbn Ömer’e nispet edilse de,
bunun sağlıklı bir değerlendirme neticesinde İbn Ömer’e ait olmadığı anlaşılır. İbn Ömer’den bu hadisi
rivayet eden Nâfî’ye, birinin bu yorumu nisbet etmesi muhtemeldir. Hatta Cessâs, İbn Ömer’in bu
görüşünü aklı yetisini kaybetmesine ve yaşlılığına bağlamaktadır. Geniş bilgi için bkz. Cessas,
Ahkâmu’l-Kur’ân, I, s. 425-428; Kurtubî, IV, s. 5-10; İbn Kayyım el-Cevziyye, Muhtasaru Süneni Ebu
Davud li’l-Hâfız el-Münzirî ve Me’âlimu’s-Sünen li-Ebî Süleymân el-Hattâbî ve Tehzîbü’l-İmân İbn
408
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Bu itibarla ilişki sırasında kadının cinsel uzvunun kastedildiği ortadadır. Bu
konunun makâsıd açısından mütalaa edilmesine gelince: İmam Azam’a göre haddi
gerektiren zinâ, kadının cinsel uzvuna yapılan ilişkidir. Çünkü hakiki anlamda cinsel
haz, bu şekilde meydana gelir. İmam Azam bu gerekçeyle, kadına yapılan livâta
suçuna had cezası takdir etmeyip ta’zir cezasını uygun görmüştür.414 Ayrıca neslin
devamını sağlayacak birlikteliğin, Kur’an’ın da belirttiği “tarla”415 vasfı ile uygun
mahallin neresi olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer bir açıdan ilgili ayetin, kadim
kültürlerin batıl âdetlerini de geçersiz kıldığı göz önünde bulundurulmalıdır.416
Müşkil

konusunda

diğer

bir

örnek

ise

Bakara

Sûresi’nin

ِ واِن طَلَّقتموه َّن ِمن قَب ِل اَن َتََ ُّسوه َّن وقَد فَرضتم َل َّن فَر
ُف َما فَ َرضتُم اََِّّل اَن يَع ُفو َن اَو يَع ُف َوا الَّذي بِيَ ِده ُعق َدة
َ
ُ يضةًفَنص
ُ ُ َ َ ُ
ُ ُُ
َ
اح
ِ “ النِّ َكKendilerine mehir tayin ederek evlendiğiniz kadınları, fiili birleşmeden
boşarsanız, tayin ettiğiniz mehrin yarısı onların hakkıdır. Ancak kadınların vazgeçmesi
veya nikâh bağı elinde bulunanın vazgeçmesi hâli müstesna”417 ayetindeki

اح
ِ  الَّذي بِيَ ِده ُعق َدةُ النِّ َكibaresidir. Bu ibarenin veliye mi, yoksa kocaya mı aidiyeti
hususunda iki farklı yaklaşım vardır.
İmam Azam, İmam Şâfiî’nin kavl-i cedîdi ve Ahmed b. Hanbel’in zâhiru’lmezhebine göre ayetten kasıt kocadır.418
İmam Mâlik ve İmam Şâfiî’nin kavl-i kadimine göre ise, ayetten veli
kastedilmektedir.419
Ebu

Bekir

İbnü’l-‘Arabî,

Ahkâmü’l-Kur’ân’ında,

اح
ِ الَّذي بِيَ ِده عُق َدةُ النِّ َك

ibaresinden kocanın kastedildiği görüşünü, Hz. Ali, Şüreyh, Saîd b. Müseyyeb, Cübeyr
b. Mut’im, Mücâhid ve Sevrî’ye nisbet ederek, İmam Azam ile Şâfiî’nin “Esahhu’lKavleyni”nin bu yönde olduğunu şu gerekçelere bağlamıştır:

Kayyım el-Cevziyye, Tahk. Ahmed Muhammed Şâkir-Muhammed Hâmid el-Fikî, Beyrut: Dâru’lKütübil-‘İlmiyye, III, s. 77-78.
414
Merginânî, I, 391.
415
Bakara, 2/223; Ali Pekcan, İslam Hukukunda Gâye Problemi Zarûriyyât-Hâciyyât-Tahsîniyyât,
İstanbul, Rağbet Yayınları, 2003, s. 189-190.
416
İlgili ayetin, Yahudilerin, eşlerine arkadan yaklaşanların çocukları şaşı olur, şeklindeki batıl
düşünceyi reddetmek için nazil olması.
417
Bakara, 2/237.
418
Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, I, s. 533.
419
Kurtubî, IV, s. 172.
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a) Bu ayet-i celilede karı ve koca ifadeleri mücmel olarak geçtiğinden, Nisa
Sûresi’nde geçen müfesser ayetlere420 hamledileceğinden, ayetten kocanın
kastedileceğini,

اح
ِ  اََِّّل اَن يَع ُفو َن اَو يَع ُف َوا الَّذي بِيَ ِده ُعق َدةُ النِّ َكayetinde geçen  عفاfiili  بَ َذ َلveya

b)

ط
َ أَس َق421manasına olacağından, (bu takdire göre ayetteki mananın hikmeti,
kadın,

üzerine

vacip

olan

yarım

mehri,

kocasının

kendisinden

faydalanmadığı için; kocanın ise, kadını boşadığından ve kadını terk
ettiğinden dolayı vacip olan mehrin yarısını düşürmüşlerdir.) Bu itibar ile
ayetteki اح
ِ  الَّذي بِيَ ِده ُعق َدةُ النِّ َكibaresinden koca kastedilmektedir.

“ َوََّل تَن َس ُوا ال َفض َل بَي نَ ُكمAranızda lutufkâr davranmayı unutmayın.”422 ayeti ile

c)

lütuf yapacak kişilerin ancak kendi malından423 yapabileceğine işaret
olduğu gerekçesi ile bu kanıya vardıklarını ifade etmiştir.
Ebu Bekir İbnü’l-‘Arabî,

اح
ِ  الَّذي بِيَ ِده عُق َدةُ النِّ َكibaresinden kasıt koca değil,

kadının velisi olduğu görüşünü, İbn Abbâs, Hasan-ı Basrî, İkrime, Tâvus, ‘Atâ, Ebu’zZenâd, Zeyd b. Eslem, Rabî’a, ‘Alkame, Muhammed b. Ka’b, İbn Şihâb, Esved b.
Yezîd, Şurayh el-Kindî, Şa’bî ve Katâde’ye dayandırarak gerekçelerini şöyle
sıralamaktadır:
1- Ayetten murad kadının velisidir. Zira koca, eşini boşadığı için, kadın üzerinde
her hangi bir bağı kalmamıştır.
2- Ayette belağat ilmi açısından iltifat sanatı vardır. Bu da ayetten muradın koca
değil, başka biri olduğunu gösterir. Zira koca kastedilmiş olsa idi ayetin, إَّل أن

 تعفوا أو تعفونşeklinde olması gerekecekti.

420

Nisa, 4/4:

ِ ِ ِ ِِ
ًْب لَ ُكم َعن َشي ٍء ِمنهُ نَفساً فَ ُكلُوهُ َهنئ اً َمرئ ا
َ ص ُدقَاِت َّن ِنلَةً فَان ط
َ َِّساء
َ “ َواٰتُوا النKadınlara mehirlerini

borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül razısıyla verirlerse onu da âfiyetle yiyin.”,
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
Nisa, 4/20: ًخ ُذونَهُ بُهتَاناً َواِْثاً ُمبينا
ُ “ َوان اََرد ُمتُ استب َد َال َزو ٍج َم َكا َن َزو ٍج َواٰتَيتُم اح ٰد ُيه َّن قنطَاراً فَ ََل تَأ ُخ ُذوا منهُ َشئ اً اَتَأEğer bir eşi
bırakıp da yerine başka bir eş almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi
ondan hiçbir şeyi geri almayın. Siz onu, iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi geri alacaksınız?”.
Bu iki ayette de koca kastedilmiştir.
421 Komisyon, Mu’cemü’l-Vasît, s. 612.
422
Bakara, 2/237.
423
Kadının velisinin yapacağı indirim lütuf anlamına gelmez; zira o kendi malından yapmamaktadır.
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3- “ اَن يَع ُفو َنbağıslarlar” lafzı ( يَس ُقط َنdüşürür/iskat ederler) manasında olduğundan

اح
ِ  اَو يَع ُف َوا الَّذي بِيَ ِده عُق َدةُ النِّ َكibaresi ile kadının velisi tarafından yapılan ıskat
anlaşılır.424
Zikrettiğimiz üzere ayette geçen اح
ِ  الَّذي بِيَ ِده ُعق َدةُ النِّ َكibaresi ile kast edilenin kim
olduğu hususunda iki farklı yaklaşımın olduğunu gerekçeleri ile beraber zikrettik.
Fakat dinin temel ilke ve gayeleri göz önünde bulundurulduğunda, bu iki tercihten
hangisinin daha isabetli olacağı ortaya çıkacaktır. Bu tasarruf kadının velisine
verilecek olursak veli, malik olmadığı bir hakkı iskat etmiş olacaktır. Kişilik ve özel
mülkiyet hakkının korunması için bu hakkın, koca da bulunmasının daha isabetli
olacağı, hükmün, “zarûrât-ı hamse” içerisinde geçen, malın korunması prensibine
dayandığı kanısındayız.425
Müşkil konusunda başka bir örnek ise, katık yemeyeceğim diye yemin eden
kişinin durumudur. Bu ifade, sirke ve pekmez hakkında zâhir; et, yumurta ve peynir
hakkında ise müşkildir. Mananın neye şamil olduğu ancak katık lafzının neleri
kapsayıp, neleri kapsamadığı, detaylı inceleme sonucu belirlenecektir.426 Bu meselenin
Mecelle’de geçen “Ezmanın teğayyürüyle ahkâmın tegayyürü inkâr olunamaz”427
kuralı ile doğrudan orantılı olduğunu düşünmekteyiz.
2.3. FIKIH USÛLÜ ESERLERİNDE MÜŞKİLİN YERİ
Bir konunun kitaptaki geçtiği yer ve sırasının, konunun önemini gösterdiğini
düşünmekteyiz. Bu açıdan klasik ve modern usûl eserlerinde hafî ve müşkilin yerini
tespit etmeye çalışacağız.
Bu hususta İbn ‘Âşûr, usûl-i fıkıh kitaplarındaki bazı önemli konuların, kitabın
son kısmında zikredilmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak bu hususun birçok
okuyucuyu olumsuz yönde etkilediğini düşünmektedir. Çünkü okuyucu, bu bölümlere
ya hiç bakmayacak; ya da ya da yorgun bir şekilde bunların üzerinden geçecektir.428
Debûsî, Takvîmü’l-Edille’sinde kısa bir mukaddimeden sonra hucec/deliller
başlığı altında, Kur’ân, mütevâtir ve icma’ çeşitlerini anlattıktan sonra, emir ve nehyin
İbnü’l-‘Arabî, I, s. 293-295.
Zülfî Bilal el Hars, “el-Müşkil Dirâse Usûliyye Mekâsıdiyye Tatbîkiyye”, Mecelletu’s-Sırâd, 24.
Sayı, 2012, s. 133; Subhi Salih, I, s. 266; İbn ‘Âşûr, s. 235.
426
Şâşî, s. 55-56; Hidâye, I, s. 369;
427
Ali Himmet Berki, Mecelle, s. 11.
428
İbn ‘Âşûr, Muhammed Tâhir, Mekâsıdü’ş-Şerî’ati’l-İslâmiyye, tahk. Muhammed Tâhir el-Mîsâvî,
Lübnan: Dâru Lübnan li’t-Tıbâ’ati ve’n-Neşr, 2011, s.123.
424
425
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durumunu ve akabinde edâ, kaza, azimet ve ruhsat gibi konulara değinmiş devamında
da müşterek, umum, husus, manası açık ve kapalı lafızları ele almıştır.429 Şâşî ise,
manası açık ve kapalı olan lafızları, kitabının başında denecek yerde ele alarak, amm,
has, mutlak, müşterek, müevvel, hakikat, mecâz, sarîh, kinâye ve akabinde nas ve
müşkili açıklamıştır.430
Ebu’l-‘Usr

Pezdevî,

Kenzü’l-Vusûl

ilâ

Ma’rifeti’l-Usûl

adlı

eserinin

mukaddimesinde ilmi iki kısma ayırmıştır. Bunlardan birincisi ilm-i tevhit/kelam,
diğerinin ise fıkıh olduğunu ve İmam Azam’ın bu konuda yazdığı el-Fıkhu’l-Ekber’i,
Âlim ve Müte’allim’i ve er-Risâle adlı eserleri ile onlardaki temel inanç esaslarından
önemlilerini431 beyan ettikten sonra has, amm, müşterek ve müevveli, daha sonra da
zâhir, nass, müfesser ve muhkem ile bunların mukabilleri olan, hafî, müşkil, mücmel
ve müteşâbihi ele almıştır.432 Serahsî, eserinde nass ve müşkili birinci cildin ilk
bölümlerinde, Debûsî’nin metodu ile ele almıştır.433 İmâmu’l-Harameyn, el-Burhân
adlı usûl eserinde, nas ve müşkili birinci cildin ortalarına doğru yerde ele almıştır.434
Gazâlî de el-Mustasfâ min ‘İlmi’l-Usûl’ün üçüncü cildinde mücmel ve beyân başlığı
altında konuya incelemiştir.435 Kadı Beydâvî Minhâcu’l-Vusûl ilâ Ma’rifeti’l-Usûl adlı
eserinde, hemen hemen ortalarına yakın bir yerde beyân ve mücmel başlığı altında
konuya yaklaşmışlardır.436 Ali Haydar Efendi, Usûl-i Fıkıh Dersleri adındaki orijinal
eserinin ilk bölümlerinde, lafzın manaya delâleti başlığı altında konuyu incelemiştir. 437
Abdülkerim Zeydân’ın el-Vecîz adlı usûl eserinde, ilgili konuları kitabının hemen
hemen son kısmında ele aldığı görülmektedir.438 Hallâf, ‘İlmü Usûli’l-Fıkh’ında dil
usûl kaideleri başlığı altında ve dört bölüme ayırdığı kitabın üçüncü bölümünde ele
almıştır. Fahrettin Atar da Fıkıh Usûlü adlı eserinde lisana ait usûl kaideleri başlığı
altında nas ve müşkili ele almıştır.439

429

Debûsî, s. 13-160.
Şâşî, s. 15-55.
431
Sıfatların varlığı, hayır ve şerrin Allah’tan olduğunun ispatı, istitâ’at mea’l-fiilin ispatı, kulun
fiillerinin yaratıcısının Allah olduğu, Allah için aslah olanın mümkün olmadığı, herhangi bir kimsenin
bir günahtan dolayı tekfir edilemeyeceği ve dinden çıkmayacağı gibi konular için bakınız. Pezdevî, s.
89-90.
432
Pezdevî, s. 89-103.
433
Serahsî, I, s. 160-170.
434
Cüveynî, I, s. 314-323.
435
Gazâlî, III, s. 84.
436
Beydâvî, Kâdî Nâsuriddin Abdullah b. Ömer, Minhâcü’l-Vusûl ilâ Ma’rifeti’l-Usûl, tahk., Şaban
Muhammed b. İsmail, Lübnan: Dâru İbn Hazm, 2008, s. 137-147.
437
Haydar Efendi, s. 169-193.
438
Abdülkerim Zeydân, el-Vecîz fî Usûli’l-Fıkh, Lübnan: Müesssetü’r-Risâle Nâşirûn, 2011, s.268-280.
439
Fahrettin Atar, Fıkıh Usûlü, İFAV, İstanbul, 2013, s. 261-267.
430
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2.4. NASS VE MÜŞKİL LAFIZLAR KARŞISINDA MÜCTEHİDİN TUTUMU
2.4.1. Manası Açık Lafızların Hükmü
Te’vîl, tahsîs ve neshe (Risâlet döneminde) ihtimali olsa da, lafzın kastettiği
manaya delâletinin açık oluşu, o lafzın o mana için sevk edildiği ve böylece açıklığın
lafızdan dolayı değil, mütekellimden kaynaklandığını söylediğimiz nass karşısında
müçtehidin tutumunu şöyle açıklayabiliriz:
Nassın ifade ettiği hüküm ile amel etmek vaciptir. Nass ve zâhirin tanımları,
her ne kadar aynı olmasa da, hüküm açısından bir farklılık gözükmemekte ve ifade
ettikleri hüküm ile amel etmenin vacip olduğu kesindir.440 Pezdevî ve Serahsî ise,
zâhirin ifade ettiği hükmün vucûbiyetinin kat’î olduğunu ve böylece nas ile teâruz
ettiğinde nassın daha açık olduğu için tercih edileceğini söylemişlerdir.441 Zira zâhir,
ifade ettiği hüküm için sevk edilmemiştir.442 Nassın ifade ettiği hüküm ise, nassın sevk
sebebidir. Bu da gösteriyor ki nass ve zâhir karşısında müctehid, te’vîl, tahsîs ve nesh
(Risâlet döneminde) ihtimalinin varlığını unutmamalıdır.
Müfesserin ifade ettiği hüküm, te’vîl ve tahsîs ihtimalinden uzak, nesh ve
tebdîl olasılığı (Risâlet dönemi) ile kat’î surette ifade ettiği hükmün vucûbiyetini ifade
eder.443 Başka bir ifade ile müfesserin; nesh ihtimalinin bulunmasının yanı sıra, te’vîle
mahal bırakmayacak şekilde kat’î surette ifade ettiği hüküm için bağlayıcı olmasıdır.444
Muhkemin ifade ettiği hüküm, müfesserin hükmü ile aynı olup tek farkı,
muhkeminde nesh ihtimalinin olmayışıdır.445
Manası açık lafızların ifade ettiği hükmün kat’î/yakîn ve zan açısından da
değerlendirildiği görülmektedir. Bu hususta Teftâzânî, Sadru’ş-Şerî’a’nın et-Tenkîh

440

Ali Haydar Efendi, s. 169-170.
Pezdevî, s. 100; Serahsî, I, s. 163-164.
442
Pala, Fıkıh Usûlü Açısından Beyân “İslam Hukuk Metodolojisine Göre Hukukî Nassların
Açıklanması, (Tez, Yüksek Lisans, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü), Van, 1995, s.
4-5.
Bu hususta Debûsî, zâhirin, nas gibi ifade ettiği manaya sevk edilmediği için hüccet olmayacağı
iddialarına, “İtibar lafzın umumunadır, kelâmın sevk edildiği sebebin hususiyetine değil” kuralı ile
cevap vererek bu iddianın geçersiz olduğunu vurgulamıştır. Debûsî, s. 116. Bu kuralı Suyûtî el-İtkân fî
‘Ulûmi’l-Ku’rân adlı eserinde almıştır. Ona göre itibar lafzın umumunadır, sebebin hususuna değil. O,
bu konu hakkında en sahih ve makbul olanın bu görüş olduğunu belirtmiştir. Zira birçok ayetin nuzûl
sebebi belli şahıslar hakkında olmuştur. Ancak hüküm umumadır. Celâleddin Abdurrahmân İbn Ebû
Beke es-Suyûtî, el-İtkân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân, Suud: Merkezü Dirâseti’l-İslâmiyye, I, s. 196.
443
Pezdevî, s. 101.
444
Serahsî, I, s. 165.
445
Debûsî, s. 117.
441
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adlı usûl eserine yapmış olduğu Şerhu’t-Telvîh ‘ala’t-Tavzîh adlı şerhinde bu hususta
şunları kaydetmektedir:
Zâhir, nass, müfesser ve muhkem ifade ettikleri hükmü, kat’î ve yakîn olarak
ispat ederler. Teftâzânî, zayıf bir görüş olarak, zâhir ve nassın ifade ettiği hükmün
ispatı için, kat’iyyet ve yakîn değil, amel ve kastettiği mananın doğruluğunun gerekli
olduğunu bildirir.446 Ancak o, bu yargının “Delilden neş’et etmeyen hüccete itibar
yoktur.”447 kuralı ile örtüşmeyeceğini söylemektedir. Doğru olan ise, her ikisinin de
kat’iyyet ifade etmesidir. Zira o, zan ifade etmesini destekleyecek herhangi bir delil
bulunmadığını vurgulamıştır.448
Keşfü’l-Esrâr sahibi Abdulazîz el-Buhârî, zâhir ve nassın ifade ettiği hükmü
şöyle izah eder:
a- Zâhir ve nass, ister umum ister husus olsun, yakîn ifade ederler. Bu görüşü
Irak uleması, Kerhî ve Cessâs da benimsemektedir.
b- Zâhir ve nass ile, vaz’ edildiği/konulduğu hüküm açısından amelin
vucûbiyetine ve kastedilen hükümden murad-ı İlâhî’nin hakkaniyetine
inanmaktır. İmam Mâturîdî ve Ehl-i hadîs bu görüştedir.449
Muhammed Edîb Sâlih, Abdulazîz el-Buhârî’nin kanaatini aktardıktan sonra,
zâhir ve nassın kat’iyyet ifade etmesinin umum manada olacağı kanısına varmıştır. Bu
da delilden kaynaklanan bir ihtimalle lafzın, ifade etmediği manayı kapsamamasıdır.450
Müfesserin ifade ettiği hüküm, kat’î surette vucûbiyet olup, te’vîl ve tahsîs
ihtimalinden uzaktır. Nesh ihtimalinin bulunması ise onu, muhkemin ifade ettiği
hükümden ayırır. Zira muhkem; müfesser ile aynı hükmü ifade edip sadece nesh
edilememesi hususunda farklılık arz eder.451

Teftazânî, Sa’dettin Mes’ûd b. Ömer, Şerhu’t-Telvîh ‘ale’t-Tevzîh li-Metni’t-Tenkîh fî Usûli’l-Fıkh,
tahk., Zekeriyyâ ‘Umeyrât, Lübnan: Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, I, s. 235.
447
Mecellede bu kural şöyle geçmektedir. ““ ”َّل حجة مع احتمال الناشئ عن دليلSenede müstenîd olan
446

ihtimal ile hüccet yoktur.” Mesela bir kimse veresesinden birine şu kadar kuruş borcu olduğunu ikrar
ettiği takdirde, eğer maraz-ı mevtinde ise diğer verese tasdik etmedikçe bu ikrarı hüccet değildir. Zira
diğer vereseden mal kaçırma ihtimali, maraz-ı mevte müsteneddir. Amma hal-ı sıhhatta ise, ikrarı
muteber olur ve ol hâlde olan ihtimal, mücerred bir nev’i bir tevehhüm olduğundan ikrarın hücciyyetine
mani’ olmaz. Ali Himmet Berki, Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye), Madde: 73. Bu kuralın mefhum-ı
muhalifi “Bir delile dayanmayan hüccete itibar edilemez.” ile anlaşılıyor ki, zâhir ve nassın zan ifade
etmesi, bir delilden ileri gelmemektedir ve böylece bu iddianın makbul tarafı yoktur.
448
Teftâzânî, I, s. 235.
449
‘Alâüddîn Abdülazîz b. Ahmed b. Muhammed el-Buhârî (ö. 730/1330) Keşfü’l-Esrâr ‘an Usûli
Fahri’l-İslâm el-Pezdevî, Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-‘İlmiyye, 1997, I, s. 75; Sâlih, I, s. 155.
450
Sâlih, I, s. 155.
451
Pezdevî, s. 100-101.
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2.4.2. Manası Kapalı Lafızların Hükmü
Hafî, müşkil, mücmel ve müteşâbih diye adlandırılan manası kapalı lafızların
hükmü ve müctehid imamların bu lafızlar karşısındaki tutumunu şöyle özetleyebiliriz:
Hafînin ifade ettiği hüküm, bu lafzın kastettiği mananın açığa çıkması için
araştırmanın vacip olması ve bu mananın hak/gerçek olduğuna inanmaktır.452 Ali
Haydar Efendi, hafînin hükmünü; “ Esasen hakkıyyeti itikad ve sonra o lafzın mahall-i
hafa olan isimlerde mana-yı zâhirîsinin daha ziyade cereyanına mebni, ona da
şümulünden veyahut noksanına mebni adem-i şümulünden birisini tayin etmek üzere
i’mal-i fikir ve nazardır.”453 diyerek açıklamıştır. Aslında müctehid, sağlam inancıyla
bu kapalı lafzın ifade ettiği murad-ı İlâhî’nin hakkaniyetine inanır ve daha sonra bu
manaya ulaşmak için elinden gelen gayreti sarf eder. Bu minvalde Zekiyyüddîn
Şa’bân, Usûlü’l-Fıkhi’l- İslâmî adlı eserinde “Bu inceleme esnasında müçtehidin
yapması gereken şey, o konudaki nasslara başvurmak ve hükmün konulmasındaki
gayeyi göz önünde bulundurmaktır.”454 diyerek lafızlar ile mekâsıd arasında bir bağ
kurmuştur.
Serahsî, müşkilin hükmü hususunda; “kastedilen mananın hakkiyyetine inanıp,
o mana vuzuha kavuşuncaya kadar düşünme ve manayı araştırarak hükmü ile amel
etmedir.”455 diyerek kanaatini belirtmiştir.
Zekiyyüddîn Şa’bân, usûlünde “lafzın muhtemel bulunduğu manalar ele alınıp,
lafzı çevreleyen karineler vasıtasıyla bu manalardan hangisinin kastedilmiş olduğunu
tespit için ictihad edilir.”456 şeklinde ifade etmiştir. Zekiyyüddîn Şa’bân bu hususta,
mücmel lafzın kendisi ile neyin kastedildiğine dair açıklama gelmedikçe onunla amel
etmenin caiz olmayacağı ve Şârî’ tarafından gelen beyânın müfesser veya müşkile
dönüşeceğini belirtmiştir.457
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Mücmelin hükmünü Ali Haydar Efendi, “Esasen hakkiyyeti itikat ve mücmelin
beyanına kadar tevakkuf ve ba’de’l-beyân hacet messeder ise, talep ve daha sonra
teemmüldür.” 458 şeklinde açıklar.
Pezdevî, müteşâbihin hükmü hususunda şu hususlara değinmektedir:
Müteşâbihin kavranma/anlaşılma ihtimali yoktur. Tek yol teslimiyettir. Bu da
onun hakkaniyetine inanmaktır. Müteşâbih hakkında rusûh sahibi ulemâya düşen,
Allah (c.c.) katında kastedilen mananın hakkiyyetine inanarak teslimiyettir. Zira وما يعلم

“ تأويله اَّل اهللOnun tevilini Allah’tan başkası bilemez”459 ayet-i celilesinde bu hak sadece
Hz. Allah’a verilmiştir. O, müteşabihi anlama ve kavrama işinin kelâm bilginlerinin
alanı olduğu ve diğer ulema içinse bir imtihan olduğunu460 ifade ederek kanaatini
açıklamıştır.
Zekiyyüddîn Şa’bân da, müteşabih ayetlerin alanını araştıracak bilginlerin,
kelâm âlimleri olduğu kanaatindedir.461
2.5. NASS VE MÜŞKİL KAVRAMLARININ TE’VÎLDEKİ YERİ
Te’vîl, ( )أ و لmaddesinden tef’îl babına aktarılarak masdar olarak
kullanılmakta ve tedbîr, takdîr ve tefsîr gibi anlamlara gelmektedir.462 Bu kelime,
Kur’ân-ı Kerim’de; sonuç/işin varacağı son nokta463 ve yorum464 anlamında
kullanılmıştır. Hadislerdeki kullanımı isegenellikle, yorum/tefsîr465 manasında
kullanıldığı görülmektedir.
Debûsî, Pezdevî ve Serahsî gibi fukaha metodunun öncü usûlcüleri, te’vîl ve
tefsîr arasındaki farkı, kat’î delil bağlamında değerlendirmişlerdir. Kat’î delil ile
yapılan açıklamaya tefsîr olarak isimlendirilirken, zannî delile dayanan ve ictihâd ile
yapılan açıklamaya da te’vîl adını vermişlerdir. Birinci durumda mücmel olan ifade,
ibâre sahibi tarafından açıklanınca müfesser adını alırken, müşterek bir lafzın ifade
458
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ettiği manalardan birinin tercih edilmesi ile müevvel adını almaktadır.466 Serahsî’nin
tespitine göre, müevvel lafzın manasının tespit edilmesi, mücmelden daha kesin ve
kolaydır.467 Çünkü mücmil açıklama yapmadıkça mana kapalı olmaya devam
edecektir.
Mütekellim usûlcülerden Gazâlî te’vîlin; “delilin desteklediği muhtemel
manalardan birini tercih etmekten ibaret”468 olduğunu söylerken Sübkî de “zâhiri,
kuvvetli ve muhtemel manalarından birine yorumlamak”469 şeklinde tarif etmiştir.
Genel olarak lafzın zâhir manasından alınarak bir delil aracılığı ile zâhir
olmayan manaya hamledilmesi işlemine te’vîl diyebiliriz.470
2.5.1. Te’vîlin Alanı/Kapsamı
Âmidî’nin değerlendirilmesine göre mücmel, kastedilen mana ile açıklanınca;
amm lafız tahsîs; mutlak ise takyîd edilince ve kapalı bir durumun fiil ile beyan
edilmesi ile meydana gelen bu işlemler, te’vîlin alanını oluşturmaktadır.471 Fethî
Düreynî ve Zeydân’ın tespitine göre zâhir ve nass kavramları te’vîl kapsamında yer
almaktadır.472 Düreynî’ye göre mücmel ifadelerin te’vîl ile irtibatı sınırlıdır. Tefsir
edilerek açıklığa kavuşan ve müfesser niteliği kazanan mücmel, hafî473 ve müşkil474
lafızlar, te’vîl edilemezler.475
Birinci bölümde geçen tanımlar dikkate alındığında, zâhir ve nass te’vil
kapsamına girerken; müfesser ve muhkem, te’vîl edilemeyen lafız katagorisinde
değerlendirilmiştir. Manası kapalı lafızlardan mücmel ve müteşâbih, te’vîl
edilemezken; hafî ve müşkilin bu alana girip girmemesi hususunda kanaatimiz; te’vîlin
tanımından hareketle bu alanda değerlendirilmemeleri yönündedir.
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Tezimiz tespit çalışması niteliğinde olduğu için tezimizin sonucu genel bir
değerlendirmeden ibaret olacaktır.
En güzel surette yaratılan, kendisine isimlerin tamamı ve beyân bilgisi
öğretilen insaoğlu, bu özelliği ile (yaratıcıyı tanıma) kulluk sahasında kendini
göstererek

varoluş

gayesi

doğrultusunda

ivme

kazanma

sürecine

girmiş

bulunmaktadır. Bu sürecin sağlıklı işletilebilmesi, İslam hukukunun temelini oluşturan
Kitab ve Sünnet’in sağlıklı bir şekilde anlaşılması ile mümkündür. Bu da Şâri’in
kelâmını oluşturan lafızların alanını ve maksadını anlamakla mümkün olacaktır.
Manaya delâleti açık ve kapalı lafızlar, mütekellim ve fukaha metoduna göre
ikili yahut dörtlü taksime tâbi tutulmuştur. Buna göre mütekellim metodundaki ikili
taksimde bir lafzın kapsam alanı çok geniş iken, fukaha metodunda bu daha net ve
belirgindir.
Çalışmamızda nass’ın farklı manalarda kullanıldığı, özellikle mütekellim
usûlcüler nezdinde farklı çağrışımları olduğunu tespit ettik. Yalnız İslam hukuku
metedolojisinde nass kavramı ile manası zâhirden daha açık ve kendisinden çıkarılan
hüküm için sevk edilen lafız anlaşılsa da, genel anlamda kullanıldığında hükme
kaynaklık eden metinler anlaşılmaktadır. Hafî’den daha kapalı, kendisi ile kastedilen
mananın ancak onu kuşatan karine ve emârelerin incelenmesi ve düşünme ile anlaşılan
müşkil’in kapalılık sebebi isti’âreden kaynaklandığı gibi manasının kapalı olmasından
da ileri gelebilmektedir.
Bir delile istinâden zâhir anlamın terk edilerek, zâhir (açık) olmayan mananın
tercih edilmesi işlemi için te’vîl terimi kullanılmaktadır. Zâhir ve nass kavramları
te’vîl kapsamında değerlendirildiği, hâfî ve müşkilin ise bu kapsama girmediği
kanısına vardık. Zâhir olmayan mananın bir delil vasıtası ile tercih edilmesi tanımı
gereği, bu iki kavram te’vîl kapsamına girmemektedir. Yalnız te’vîl; lafzın muhtemel
manalarından birini tercih etme şeklinde tanımlanırsa, bu dört kavram te’vîlin alanına
girebilmektedir. Diğer bir husus ise nassın, te’vil/ictihad alanının müşkilden daha fazla
olduğu ile açıklık ve kapalılık bakımından lafızların dörtlü taksiminin simetri ve
mukabiliyeti koruma amacı ile sürdürüldüğü kanısındayız.
Manası açık ve kapalı lafızlardan nass ve müşkil kavramları fıkıh usûlünde
kullanılan manalarının yanında furu’ fıkha yansımaları örneklerle açıklandığı
içinçalışmamızda dilsel bir nitelik taşıyan lafzî mebâhislerin tamamen Kur’ân ve
sünnet bağlamında sistematize edildiğini tespit ettik.
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Dinin akıl sahiplerini muhatap alması ve onların yorumları ile evrenselliğini
sağlayabilmesinin çok önemli bir imtiyaz olduğu kanısındayız. Şu unutulmamalıdır ki;
dinin

bütün

hükümlerinin

gayesinin

tam

tespit

edilmesi

pek

mümkün

gözükmemektedir. Bu husustaki inancımız; gayesi anlaşılamayan hususların kullar
açısından imtihan vesilesi olmasıdır. Zira Müslüman’ın dünyadaki asıl gayesi, ebedî
hayatı kazandıracak dünya imtihanını başarı ile sonuçlandırmasıdır.
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