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I. KAVRAM 

kinci bölümde de ifade edildi i gibi, fõkõh kelimesi sözlükte "bir eyi 
bilmek, iyi ve tam anlamak, iç yüzünü ve inceliklerini kavramak" anlamõna 
gelir. Terim olarak ise, hicrî ilk asõrlarda zihnî çaba ile elde edilen dinî bilgi-
lerin tamamõnõ ifade etmi ken, iman ve itikad konularõnõn ayrõ bir ilim dalõ 
olarak te ekkül etmesine paralel olarak, ileri dönemlerde slâm'õn fert ve 
toplum hayatõnõn de i ik yönleriyle ilgili er‘î-amelî hükümlerini bilmenin ve 
bu konuyu inceleyen ilim dalõnõn özel adõ olmu tur. Fõkhõn, er‘î delillerden 
elde edilen fõkhî hükümleri sistematik tarzda ele alan dalõna fürû-i fõkõh, 
delillerden hüküm elde etme metodunu inceleyen dalõna da usûl-i fõkõh 
denir. Fõkõh ilminde uzman olan kimselere de fakih (ço ulu fukahâ) denildi-
ini biliyoruz. Fõkõh ferdin Allah'a, kendine ve topluma kar õ amelî sorum-

luluklarõnõ, be erî ili kilerin sübjektif, ahlâkî ve objektif (hukukî) yönlerini 
bütünüyle ku attõ õndan ve bir bakõma slâm toplumunun dini anlama ve 
ya ama tarzõnõ ve çe itlili ini, kültür ve gelene ini temsil etti inden slâm 
hukuku tabirinin ilk planda ça rõ tõrdõ õ dar ve eklî alana göre daha kap-
samlõdõr. Fakat Batõ'daki slâmoloji çalõ malarõnõn etkisiyle fõkõh yerine slâm 
hukuku tabiri de e  anlamlõ olarak kullanõlõr olmu tur. 
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Kur'an'õn fert ve toplum hayatõna ili kin olarak koydu u amelî hüküm-
ler, kural ilke ve amaçlar ile bunlarõn açõklamasõ, örneklendirmesi ve uygu-
lanmasõ mahiyetindeki Hz. Peygamber'in sünneti, slâm'õn amelî hükümleri-
nin temel kaynaklarõnõ te kil eder. Kur'an ve Sünnet'in bu belirleyici ve 
yönlendirici tavrõ, ferdin ki ili ine ve temel haklarõna müdahale de il aksine 
dünya hayatõnda çe itli zaaf ve sapmalara mâruz kalan insana ilâhî inayet 
ve rahmet elinin uzanmasõ, onun aklî ve fõtrî temizli inin vahiyle korunmasõ 
ve desteklenmesi ve insanõn dünya ve âhirette mutlulu u yakalamasõna 
yardõmcõ olunmasõ anlamõnõ ta õr. Müslümanlar ferdî, ailevî ve sosyal ha-
yatlarõnõ düzenlerken dinin bu yol göstericili inden âzami ölçüde yararlan-
mayõ bu sebeple isterler. 

Öte yandan, Kur'an ve Sünnet'te yer alan amelî hükümlerin, ilke ve 
amaçlarõn anla õlmasõ, yorumlanmasõ ve günlük hayatõn bu çizgide düzen-
lenmesi konusunda slâm toplumlarõnõn tarihî süreç itibariyle zengin ve çok 
çe itli bir tecrübe birikimine sahip oldu u, naslarõn açõk ifadelerinin çerçeve-
ledi i ortak alan etrafõnda zengin bir hukuk kültür ve gelene inin olu tu u 
da bilinmektedir. Bu itibarla slâm fõkhõ bir yönüyle ilâhî tebli le, Kur'an ve 
Sünnet'te yer alan açõklamalarla, bir yönüyle de müslüman hukukçularõn 
entelektüel üretimleri, gözlem ve tecrübe birikimleri, toplumlarõn kültür, 
gelenek ve vak‘alarõyla ba lantõlõdõr. Bu durum, slâm fõkhõnõn hem ilâhî 
inâyetten, vahyin yol göstericili inden, hem de be erî çabadan, fert ve top-
lumlarõn art ve ihtiyaçlarõndan kopmamasõnõn, ikisi arasõnda denge kurarak 
fert ve toplumlara mâkul, dengeli ve ya anabilir bir hayat tarzõ önerebilme-
sinin temel âmili olmu tur. 

Bu itibarla slâm fõkhõ veya slâm hukuku denince, sadece Kur'an ve 
Sünnet'in amelî hükümleri de il de slâm toplumlarõnõn bu ortak alan etra-
fõnda geli tirdi i hukuk kültür ve gelene i, uygulama zenginli i kastedilir. 
Di er bir anlatõmla slâm fõkhõ veya hukuku tabirini müslüman toplumlarõn 
fõkhõ veya hukuku eklinde açmak mümkündür. 

Bu arada, fõkhõn hukuka göre daha kapsamlõ bir kavram oldu unu da 
özellikle vurgulamaya ihtiyaç vardõr. Çünkü hukuk be erî ili kileri eklî ve 
objektif kurallarla ve maddî müeyyidelerle düzenlerken fõkõh ferdin yara-
tanla, kendisiyle ve toplumla ili kilerini ekil ve öz, dünya ve âhiret, maddî 
ve mânevî müeyyide, cebrî hukuk ve sosyal baskõ gibi de i ik boyutlarõyla 
ele alõr. Bu sebeple de fõkhõn içinde slâm kültür ve medeniyetinin birçok 
ayrõntõsõnõ, zengin bilgi ve tecrübe birikimini, fert ve toplum hayatõnõn de i-
ik kesitlerini bulmak mümkündür. Ancak burada slâm fõkhõnõn bu de i ik 
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vecîbeleriyle ilgili ayrõntõya girilmeyecek, sadece ibadet ve ahsõn hukuku 
(ahvâl-i ahsiyye) çerçevesinde kalan ilmihal bilgilerinin daha iyi kavrana-
bilmesi için bunlarõn elde edilmesinde kullanõlan aslî ve tâli kaynaklar ve 
metotlar ile bu konudaki dinî-hukukî mükellefiyetin mahiyeti fõkhõn klasik 
doktrin ve sistemati inde yer aldõ õ ekliyle verilmekle yetinilecektir. 

 

II. KAYNAK ve METOT 

A) GENEL OLARAK 

Kur'ân-õ Kerîm ve Hz. Peygamber'in sünneti, slâm'õn dünya ve âhireti, 
fert ve toplum hayatõnõ, inanç, ibadet, ahlâk ve hukuk konularõnõ genel bir 
yakla õmla veya özel bir ayrõntõyla ku atan hükümlerinin kayna õnõ te kil 
eder. Bu iki kaynakta hayatõ geçmi iyle ve sonuyla aydõnlatacak, ferdî 
mutlulu a ve sükûnete, toplumu huzur ve güvene kavu turacak bütün ana 
prensipleri, açõklama ve yönlendirmeleri bulmak mümkündür. Hz. Peygam-
ber dünya hayatõna veda etmeden önce müminlere u uyarõda bulunmu tu. 

"Size iki emanet bõrakõyorum ki onlara sõkõ sarõldõ õnõz sürece do ru yoldan 

sapmazsõnõz: Allah'õn kitabõ ve resulünün sünneti" ( bn Mâce, “Menâsik”, 84; 

Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 56). Ancak Kur'an ve Sünnet fert ve toplumlara takip 
edecekleri ana çizgiyi, koruyacaklarõ temel de erleri, ta õyacaklarõ mükellefi-
yet ve sorumluluklarõ göstermekle veya hatõrlatmakla yetinir. Buna dinî 
literatürde, hidayetin bir türü olarak yol gösterici hidâyet (hidâyet-i mür îde) 
denir. Bu iki kaynakta yer alan hükümleri ve gösterilen hedefleri kavrama, 
ondan amelî hayata ve tek tek her bir olaya ili kin sonuç çõkarma tama-
mõyla Kur'an ve Sünnet'in muhatabõ olan müslümanlara ait bir sorumluluk-
tur. Bu sebeple de Hz. Peygamber'in vefatõndan sonra Kur'an ve Sünnet'in 
nasõl anla õlaca õ, bu iki kaynaktan nasõl istifade edilece i ve hangi ölçü ve 
usullere ba lõ kalõnarak hüküm çõkarõlaca õ hususu daima önemini koru-
mu tur. Zaten tarihî süreç itibariyle ortaya çõkan farklõ mezhep, ekol, tema-
yül ve anlayõ lar da bu zihnî ve be erî çabanõn birer örne i mesabesindedir. 
slâm toplumlarõnõn gelene i ve hukuk kültürü, çok zengin doktriner tartõ -
malarla dolu hacimli fõkõh literatürü de bu çaba sonucu ula õlmõ  bilgileri 
yansõtõr. Ayrõca, metinden (nas) hüküm çõkarma metodolojisini konu alan 
bir ilmin tarihte usûl-i fõkõh adõyla ilk defa müslümanlar tarafõndan kurulmu  
olmasõ da bu sürecin tabii bir sonucudur. Böyle olunca, amelî hayata ili kin 
dinî hükümlerin aslî kayna õ (delil) Kur'an ve Sünnet olmakla birlikte, bu iki 
kaynaktaki lafõzlarõn anla õlmasõna yönelik aklî muhakeme ve yorum me-
totlarõ da benzeri bir i lev yüklenmektedir. 
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B) DEL LLER 

Fõkõh ve usûl-i fõkõh bilginleri sa lõklõ bir zihinsel i lemde, ara tõrõlan hususa 
dair hüküm vermeye ula tõran veya bir hükmün kanõtlanmasõnõ sa layan vasõ-
taya, daha özel ifadeyle ara tõrõlan hususta er‘î-amelî nitelikteki hükme ula tõ-
ran vasõtaya delil derler. Delil, içerdi i bilginin kayna õ açõsõndan aklî-naklî, 
ula tõrdõ õ sonuç hakkõnda kar õ ihtimali ortadan kaldõrõp kaldõrmamasõ açõsõndan 
kat‘i-zannî ayõrõmõna tâbi tutulabilir. Fõkõhta delil genelde, fõkhî bir hükmün dinî-
hukukî dayana õ (edille-i er‘îyye, edilletü'l-ahkâm) anlamõnda kullanõldõ õndan, 
hüküm kayna õ aslî deliller de, bu kaynaktan hüküm elde etmeye yarayan me-
totlar da ço u zaman delil olarak adlandõrõlõr. Bu sebepledir ki, Kur'an ve Sünnet'i 
anlamayõ, naslarla çözümü beklenen olay arasõnda ba  kurmayõ ve naslardan 
olayõ aydõnlatacak bir sonuç çõkarmayõ hedefleyen aklî ve mantõkî metotlarõn 
aynõ zamanda er‘î (dinî-hukukî) delil olarak adlandõrõlmasõ da bu sebepledir. 

er‘î deliller, üzerinde ittifak edilen-ihtilâf edilen deliller eklinde bir ayõ-
rõma da tâbi tutulabilir. Naklî deliller sahibine aidiyeti (sübût) ve bir anlamõ 
ifade ermesi (delâlet) yönüyle kat‘î veya zannî olabilmektedir. Meselâ Kitap 
ve Sünnet bütün olarak alõndõ õnda üzerinde ittifak edilen naklî ve kat‘î delil 
sayõlabilirse de herhangi bir âyet veya hadis, belirli bir hükme delâlet yö-
nüyle zannî, aklî-mantõkî öncüllere dayanmasõ yönüyle de aklî delil olarak 
nitelendirilebilir. Nitekim Kur'an ve Sünnet ahkâmõnõn er‘iyyât-hissiyât 
veya sem‘iyyât-akliyyât eklinde bir ayõrõma tâbi tutulmasõ da mümkün 
olmaktadõr. Öte yandan bütün delillerin nakle ve akla veya sadece Kur'an'a 
irca edilmesi de mümkündür. Bu itibarla delillerin çe itli adlandõrma ve ayõ-
rõmõnda bakõ  açõsõna göre de i ebilir bir izâfîli in bulundu u görülür. Bu 
de i kenlik ve yoruma açõklõk dinî literatürde bir hükmün u veya bu delile 
dayandõ õ, âyet veya hadisin u veya bu hükme delâlet etti i eklinde sõk-
lõkla görülen iddialarõ da haliyle yakõndan ilgilendirmektedir. 

Fõkõh literatüründe yaygõn genel kabule göre er‘î delillerden Kitap, Sün-
net, icmâ ve kõyas aslî deliller; istihsan, istislah (mesâlih-i mürsele), istishâb, 
sedd-i zerâyi‘ gibi deliller de fer‘î veya tâli deliller grubunda yer alõr. Bu aslî 
delillerin bir di er adõ da "dört delil"dir (edille-i erbaa). Bu tür adlandõrma bir 
bakõma, üzerinde ittifak edilen-ihtilâf edilen deliller ayõrõmõ olarak da algõla-
nabilir. Hatta Kur'an ve Sünnet'i delil, di erlerini de bu iki delilden hüküm 
çõkarma metotlarõ olarak de erlendirmek daha do rudur. Akõl da bu bölüm-
lemede bir yönden delil bir yönden de delilleri anlama ve mevcut metotlarõ 
i leme melekesi konumundadõr. Burada delil ve metot veya aslî delil-fer‘î 
delil ayõrõmõ yapõlmaksõzõn klasik literatürde yer alan deliller ve onlardan 
hüküm çõkarma metotlarõ hakkõnda özet bilgi vermekle yetinece iz. 
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a) Kitap 

Kitap, yani Kur'an Hz. Peygamber'in sünnetiyle birlikte slâm dininin ve 
onun dinî-hukukî ( er‘î) hükümlerinin aslî kayna õnõ te kil eder. Fõkõh usu-
lünde de slâm hukukunun aslî ve tâli kaynaklarõ incelenirken aslî deliller-
den ilk sõrada kitap yer alõr. Kur'ân-õ Kerîm'in sübût de eri üzerinde yani 
aslõna uygun olarak bize ula mõ  oldu u hususunda görü  ayrõlõ õ bulunma-
dõ õ için bütün metodolojik tartõ malar Kur'an'õn ve ona tâbi olarak sünnetin 
lafzõnõn yorumlanmasõna ve hükme delâletine ili kin kurallar üzerinde yo-
unla mõ tõr. Hatta fõkõh usulünün esas itibariyle, Kur'an ve Sünnet'in do ru 

ve tutarlõ biçimde anla õlmasõnõ sa layacak metot ve kurallarõ belirlemeyi 
hedefleyen bir ilmî disiplin oldu unu söylemek mümkündür. 

Ancak Kur'an âyetleri slâm'õn aslî kayna õ, Kur'an hükümleri de yine s-
lâm'õn aslî ahkâmõ olmakla birlikte, tafsilî ve cüz'î âyetlerin bile fõkhî hükme ne 
ölçüde ve ne yönde delâlet etti i hususu ciddi bir bilimsel çabayõ ve metodolo-
jiyi gerektirir. Bu itibarla âyetler, iman, ahlâk, âdâb-õ muâ eret, geçmi  top-
lumlardan kõssa ve ö ütler, genel insanî ve aklî de erler, be erî ili kiler gibi 
konularda okuyucuya do rudan ana fikir vermekte ve onu büyük ölçüde 
yönlendirmekte ise de âyetlerden sõradan okuyucunun gerek ilmihal gerekse 
hukuk doktrini alanõnda hüküm çõkarmasõ ço u zaman kolay olmaz. Kur'an'õn 
anla õlmasõnda, âyetlerin lafzõ kadar Kur'an'õn bütüncül anlatõmõ, ilke ve he-
defleri, Hz. Peygamber'in açõklama ve uygulamasõ, fõkõh doktrin ve gelene i 
ayrõ ayrõ önem ta õrlar. Öte yandan Kur'an'õn lafzõndan do rudan ve açõkça 
anla õlan anlamlar ile onun dolaylõ anlatõmõ arasõnda da bir ayõrõm yapmanõn 
gerekti i açõktõr. Kur'an bu zenginlik ve ayõrõmlar içinde okunmazsa ahõslarõn 
kendi ki isel yorum ve tercihlerini Kur'an'la irtibatlandõrõp onlarõ Kur'an'õn 
hükmü olarak algõlamasõ ve neticede birden fazla çeli ik görü ün Kur'an'a 
dayandõrõlmasõ yanlõ lõ õ ortaya çõkabilir. 

b) Sünnet 

Sünnet fõkõh usulünde, Hz. Peygamber'in söz, fiil ve onaylarõ (takrir) 
demek olup slâm dininin Kur'ân-õ Kerîm'den sonraki ikinci ana kayna õnõ 
te kil eder. Fõkõh dilinde, özellikle de ilmihal literatüründe sünnet ise, Hz. 
Peygamber'in yolunu izleyerek yapõlan fakat farz ve vâcip kapsamõnda ol-
mayan fiiller anlamõndadõr. 

Hz. Muhammed'in peygamber sõfatõyla söyledi i sözler ve yaptõ õ i ler 
ile devlet ba kanõ, ordu kumandanõ, üst yargõ mercii veya toplumun bir ferdi 
olarak söyledikleri ve yaptõklarõ arasõnda da belirli bir ayõrõmõn yapõlmasõ 
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gerekti i açõktõr. slâm âlimleri, Hz. Peygamber'in hangi tasarrufunu hangi 
sõfatõnõn gere i olarak yaptõ õ konusunda farklõ nitelendirme ve de erlendir-
melere sahip iseler de böyle bir ayõrõmõ slâm dininin ikinci aslî kayna õ olan 
sünnetin, dolayõsõyla slâm'õn anla õlmasõnda elzem bir usul olarak görürler. 
Sünnetin fonksiyonunun sadece Kur'an'õ açõklama ve Kur'an hükümlerinin 
uygulanmasõnõ örneklendirme ile sõnõrlõ tutulmasõ veya Kur'an yanõnda 
ikinci ve müstakil bir dinî hüküm kayna õ sayõlmasõ konularõ da âlimler 
arasõnda tartõ malõdõr. Öte yandan bir hadisin içeri i kadar sübûtu yani Hz. 
Peygamber'e aidiyeti de slâm bilginleri arasõnda derinlemesine ara tõrmalara 
konu olmu , bu yönde birtakõm ölçüler geli tirilmi , bazõ ayõrõmlar da yapõl-
mõ tõr. Sonuç itibariyle bu ayõrõm ve tartõ malar, Resûl-i Ekrem'in herhangi 
bir söz veya fiilinin farklõ ekillerde ve yönlerde yorumlanmasõnõn da ana 
sebebini te kil etmi tir. Di er bir ifadeyle slâm âlimleri arasõnda Hz. Pey-
gamber'in sünnetine uyma, onu delil ve örnek alma konusunda bir görü  
ayrõlõ õ mevcut de ildir. Görü  ayrõlõ õ sünnetin nasõl anla õlmasõ ve yorum-
lanmasõ gerekti i konusundadõr. 

Fõkõh kültüründe yer alan bazõ bilgilerin hadis kitaplarõnda yer alan bazõ 
hadislere aykõrõ gibi görünmesi, âlimlerin Hz. Peygamber'in sünnetinin sü-
bûtu, hükme delâleti, mahiyeti ve gayesi konusunda farklõ de erlendirme-
lere sahip olu undan kaynaklanmaktadõr. Bu sebeple de bir konuda mevcut 
bütün hadisleri gözden geçirmeden veya fõkõh literatüründe ve gelene indeki 
söz konusu ayõrõmlarõ, sünnetle ilgili yakla õm farklõlõklarõnõ ve tartõ malarõ 
bilmeden, bir hadisten ilk bakõ ta anla õlan anlamõ esas alõp fakihlerin buna 
aykõrõ dü en görü lerine ele tiri getirmek yanõltõcõ olabilir. Bu sebeple de 
Kur'an ve Sünnet slâm dininin, slâm akaid ve fõkhõnõn iki aslî kayna õ 
olmakla birlikte bu iki kayna õ anlama ve yorumlamada belirli ilmî metotla-
rõn takip edilmesi, bu kaynaklar etrafõnda olu an bilgi birikiminin, fõkõh kül-
tür ve gelene inin göz önünde bulundurulmasõ kaçõnõlmaz olmaktadõr. 

c) cmâ 

Fõkõh usulü terimi olarak icmâ’ "Muhammed (s.a.) ümmetinden olan 
müctehidlerin Hz. Peygamber'in vefatõndan sonraki herhangi bir devirde 
er‘î bir meselenin hükmü üzerinde fikir birli i etmeleridir" eklinde tanõmla-

nõr. Tanõm, icmâõn olu mu  sayõlabilmesi için hangi artlarõn arandõ õ konu-
sunda da fikir vermektedir. Bu anlamõyla icmâ, fõkhõn kaynaklarõ arasõnda 
üçüncü sõrayõ tutar. 

cmâ müctehidlerin, er‘î bir meselenin hükmüne dair görü lerini aynõ 
yönde olmak üzere tek tek açõklamalarõ yoluyla meydana gelebilece i gibi 
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(sarih icmâ), er‘î bir mesele hakkõnda bir veya birkaç müctehid görü  belirt-
tikten sonra, bu görü ten haberdar olan o devirdeki di er müctehidlerin açõkça 
aynõ yönde kanaat belirtmemekle birlikte itiraz beyanõnda da bulunmayõp 
sükût etmeleri suretiyle de (sükûtî icmâ) olu abilir. slâm bilginlerinin büyük 
ço unlu una göre, sarih icmâ, kesin ve ba layõcõ bir kaynaktõr. Sükûtî icmâõn 
ba layõcõ delil olup olmayaca õ ise fakihler arasõnda tartõ malõdõr. 

cmâ teorisinin slâm muhitinde hicrî II. asrõn sonlarõndan itibaren olu -
maya ba ladõ õ ve icmâda aranacak artlarla ilgili birçok ayrõntõnõn, icmâõn 
temelini te kil eden ictihad müessesinin i lemez hale geldi i dönemlerde belir-
lenmi  oldu u dikkate alõnõrsa, icmâõn misyonunu fõkõh usulü eserlerinde anõ-
lan tüm artlarõ ta õyan bir fikir birli inin gerçekle mesi durumu ile sõnõrlõ tut-
mamak gerekir. Sahâbe döneminde, özellikle ilk iki halife zamanõnda icmâ 
kavramõnõn temelindeki dü ünceye uygun bulunan ictihad birli i örneklerine 
bolca rastlanabildi i halde, daha sonraki dönemlerde gerek naslardan açõkça 
anla õlabilecek sonuçlarõn o zamana kadar ekillenmi  olmasõ, gerekse mücte-
hidlerin de i ik beldelere da õlmõ  bulunmalarõ sebebiyle bu tarz bir fikrî ittifa-
kõn gerçekle ti i kolayca söylenemez. Nitekim fõkõh usulü eserlerinde icmâõn 
ba layõcõlõk gücü meselesi ele alõnõrken bu açõdan icmâlar de i ik derecelen-
dirmelere tâbi tutulmakta ve hemen herkesin ba layõcõ saydõ õ ve inkârõ küfrü 
gerektiren icmâ, i aret edilen döneme inhisar etmektedir. mam âfiî de teorik 
olarak icmâ kavramõnõ her devir için geçerli saymakla birlikte pratikte kesin 
icmâ iddiasõnõn ancak naslarda açõkça düzenlenmi  ve slâm dinin temel hü-
kümlerinden olan (ö le namazõnõn dört rek‘at olu u, arabõn haram olu u gibi) 
hususlarla sõnõrlõ oldu unu belirtmektedir. 

Bu durumda icmâõn misyonunu iki ana noktada özetlemek uygun olur: 
1. slâm dinini simgeleyici özellikteki temel hükümlerin korunmasõ. Naslarla 
düzenlenmi  pek çok konuda -farklõ anlayõ a elveri li oldu undan- mücte-
hidler farklõ hükümler çõkarõlabilmi lerdir; fakat bazõ naslardan çõkarabilecek 
sonuçlar bakõmõndan slâm ümmetinin Resûlullah döneminden itibaren or-
tak bir anlayõ õ benimseye geldi i de görülür. Gerçekten, slâm tarihinin her 
döneminde ve tüm slâm co rafyasõnda, -mezhep ve anlayõ  farklõlõklarõ ne 
ölçüde olursa olsun- farklõlõk göstermeyen ve de i ikli e u ramayan ortak 
hükümlere rastlanõr ki, bu hükümler naslara dayanõr; icmâõn fonksiyonu ise 
bunlarõn korunmasõna yöneliktir. 2. ctihadî meselelerde olabildi ince uygu-
lama birli inin sa lanmasõ. slâm'da ictihad serbestisi bulunmakla beraber, 
gerek dinî ya antõnõn kendi içinde tutarlõlõ õnõn, gerekse yargõ birli inin sa -
lanmasõ amacõ ile, bilimsel tartõ malar ve kazâî uygulamalar õ õ õnda do -
ruya en yakõn ictihadõn belirmesi için çaba sarfedilebilir. te bu yönde yapõ-
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lacak sistemli bir çalõ ma ile büyük ço unlu un görü ü sa lõklõ bir biçimde 
ortaya çõkarõlabilirse icmâ müessesesinin temelindeki dü ünceden yararla-
nõlmõ  olur. lmî kanaatlerin belirgin hale gelmesini ve büyük ço unlu un 
görü ünün ortaya çõkmasõnõ sa layacak bir fõkõh akademisinin, yine kazâî 
uygulamalar õ õ õnda en elveri li çözümün benimsenmesine zemin hazõrla-
yacak bir yüksek yargõ mekanizmasõnõn olu turulmasõ, bu dü ünceden ya-
rarlanmanõn en uygun yollarõ arasõnda anõlabilir. Ancak muhalif müctehid 
bulundu u müddetçe gerçek/ba layõcõ icmâdan söz edilemez. 

d) Kõyas 

Fõkõh usulü terimi olarak kõyas, "naslarda (Kitap ve Sünnet'te) hükmü bu-
lunmayan fõkhî meseleye, aralarõndaki illet (gerekçe) birli i sebebiyle, naslarda 
düzenlenmi  meselenin hükmünü vermek" eklinde tanõmlanõr. Kõyas i lemini 
meydana getiren unsurlara "erkânü'l-kõyas" (kõyasõn rükünleri) denir. Bu rü-
künler unlardõr: 1. Asõl. Hükmü nas tarafõndan belirlenmi  fõkhî olay. 2. Fer‘. 
Hükmü nas tarafõndan belirlenmemi  fõkhî olay. 3. Aslõn hükmü. Asõl hak-
kõnda sabit olan ve kõyas yoluyla fer‘e de uygulanmak istenen hüküm. 4. llet. 
Asla ait hükmün konmasõna esas te kil eden özellik. Kõyas yoluyla fer‘ için 
belirlenen hüküm ise kõyasõn rüknü de il, kõyas i leminin sonucu ve semeresi-
dir. Meselâ, mûrisi öldüren vârisin mirastan mahrum olaca õ hükmü nas ile 
belirlenmi tir (bk. Ebû Dâvûd, “Diyât”, 18; Dârimî, “Ferâiz”, 41). Mûsîyi (vasiyet 

edeni) öldüren mûsâ-lehin (vasiyet alacaklõsõnõn) vasiyetten mahrum olup ol-
mayaca õ ise nas ile belirlenmi  de ildir. Birinci olaydaki mahrumiyet hükmü-
nün illeti, ki inin suç i leyerek (mûrisin canõna kastederek) bir hukukî sonucu 
zamanõndan önce meydana getirmeye yönelmesidir. kinci olayda da aynõ illet 
mevcuttur. u halde aralarõnda illet birli i bulunan bu iki benzer olaydan nas 
tarafõndan düzenlenmi  olanõn hükmünü naslarda düzenlenmemi  olana da 
vermek gerekir. Böylece, naslarda mûsîsiyi öldüren mûsâ-leh hakkõnda özel 
bir hüküm bulunmadõ õ halde, kõyas yoluyla böyle bir kimsenin vasiyetten 
mahrum olaca õna hükmedilmi  olur. 

Yukarõda anõlan rükünlerin bulunmasõ, kõyas i leminin varlõ õndan söz 
edilebilmesi için gerekli olmakla beraber, bu rükünlerin bulunmasõ yapõlan 
kõyasõn geçerli oldu una hükmetmek için yeterli de ildir. Kõyas i leminin 
sõhhatli ve hukuken geçerli sayõlabilmesi için bazõ artlarõ ta õmasõ gerekir. 
Bunlar her bir rükünde aranan artlar eklinde olmak üzere fõkõh usulü 
eserlerinde detaylandõrõlarak incelenmi tir. Tartõ malar daha çok illet ile ilgili 
artlarda yo unla õr. Aslõn hükmünün benzer bir mesele olan fer‘e ta õrõla-

bilmesi için ortak ba  olan illetin açõk, belirli, istikrarlõ, uygun ve geçi li bir 
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vasõf olmasõ artlarõ aranarak naslarõn yorumunda keyfîlik ve tutarsõzlõk 
önlenmek, hukukî objektiflik ve güven sa lanmak istenmi tir. 

Batõ hukuk metodolojisi incelemelerinde de, kanunda özel olarak düzen-
lenmemi  meseleleri çözümlerken (kanun bo luklarõnõ doldururken) -kanun 
koyucu tarafõndan ba ka bir yol öngörülmemi se- yargõcõn ba vurabilece i 
imkânlarõn ba õnda kõyas metodunu uygulamanõn yer aldõ õ kabul edilmek-
tedir. Ancak, kanun bo luklarõnõn doldurulmasõnda kõyasa ba vurulmasõ ile, 
bizzat kanun koyucunun kõyasen uygulanacak hükümlere atõfta bulunmasõ 
ve kanunun yorumlanmasõnda kõyas metodundan yararlanma gibi durum-
larõ birbirine karõ tõrmamak gerekir. 

Kõyasõn slâm hukuk metodolojisinde çok önemli bir yere sahip olmasõna 
ve fõkõh usulü müelliflerince çok önce ayõrõmlara (kõyâs-õ ebeh, kõyâs-õ ille 

vb.) ve tetkiklere tâbi tutulmasõna kar õn, özellikle illet konusundaki a õrõ 
teorik yakla õmlar ve ictihad müessesesinin faal olmayõ õ sebebiyle, kõyas 
metodunun verimli biçimde i letilemedi i gözlenmektedir. 

Öte yandan, slâm hukuk terminolojisinde ve özellikle Hanefî fõkõh ve fõ-
kõh usulü eserlerinde kõyasõn daima teknik ve dar anlamda (cüz'îden cüz'îye 

geçi , temsil, analogie anlamõnda) kullanõlmadõ õna, pek çok yerde kõyasõn 
genel kaide veya nastan çõkan genel nitelikli hüküm anlamõna geldi ine, 
dolayõsõyla buradaki istidlâlin külden cüze geçi  tarzõnda oldu una dikkat 
edilmelidir. Buna göre, özellikle Hanefî fõkõh literatüründe "kanunî kõyas"tan 
çok "hukukî kõyas"õn a õrlõklõ olarak i letilen bir istidlâl yolu oldu u görül-
mektedir. mam âfiî'nin kõyas ve ictihad kavramlarõnõ e  anlamlõ olarak 
kullandõ õ dikkate alõnõrsa, onun metodolojisinde de kõyasõn cüz'îden cüz'îye 
geçi  ile sõnõrlõ olmayõp, genel fõkõh kaidelerini ve ilkelerini fõkhî olaylara 
uygulayarak sonuca ula ma (istislâh) metodunu da içine alacak bir kap-
samda oldu u söylenebilir. 

e) stihsan 

stihsan, müctehidin bir meselede, özel bir delil sebebiyle, o meselenin 
benzerlerinde verdi i hükümden vazgeçip ba ka bir çözümü benimsemesi, ya 
da iki farklõ kõyas imkânõ bulundu unda, ilk bakõ ta dikkat çekmeyen kõyasõ 
(kapalõ kõyasõ) gerekçe birli i açõsõndan daha güçlü buldu u için açõk kõyasa 
tercih etmesidir. Buna göre, istihsan çe itlerini iki gruba ayõrmak mümkündür: 
1. Genel hükümden istisna yoluyla yapõlan istihsan. 2. Kapalõ kõyas istihsanõ. 

Genel hükümden istisna yoluyla yapõlan istihsanõ öyle açõklamak 
mümkündür: Nassõn genelinden çõkan anlamõn veya fõkõhta yahut bir mez-
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hepte benimsenmi  yerle ik kuralõn bazõ durumlarda katõ biçimde uygulan-
masõ, fõkhî hükümlerin genel amaçlarõ ve ilkeleri ile ba da maz. te bu du-
rumda, fakihin benzeri durumlara uyguladõ õ hükümden vazgeçip ba ka bir 
çözümü benimsemesi özellikle Hanefî ve Mâlikî mezheplerinde özel bir me-
tot olarak ele alõnmõ  ve "istihsan" adõ ile anõlmõ tõr. Meselâ, Hanefî fõkhõnda 
benimsendi i ekliyle, "Hz. Peygamber artlõ alõ veri i yasakladõ" hadisinin 
genelinden çõkan anlama ve (esasen bu ve benzeri hadislerden çõkarõlmõ  bulu-

nan) sözle melerde ileri sürülen artlarõn geçersiz sayõlaca õ yönündeki ku-
rala sõkõ biçimde uyulmasõ halinde, akid hukukunda taraflara kolaylõk ve 
yarar sa layan bazõ çözümlere imkân tanõnmamõ  ve bu konudaki naslarõn 
asõl amacõ gerçekle tirilememi  olacaktõr. te Hanefî fakihler bu naslardaki 
yasa õn asõl gerekçesinin taraflar arasõnda çeki meye yol açma ihtimali ol-
du unu dikkate alarak akid esnasõnda ileri sürülen artõn örf ve âdet haline 
gelmi  olmasõ halinde, (niza ihtimali ve dolayõsõyla yasa õn gerekçesi ortadan 

kalkmõ  olaca õndan) istihsanen bu tür artlarõ câiz saymõ lardõr. 

Kapalõ kõyas istihsanõ ise bir meseleye çözüm aranõrken, birbiriyle çatõ-
an ve biri açõk di eri kapalõ iki kõyas imkânõ bulunan durumlarda gerçekle-
ir. 

Genel hükümden istisna yoluyla yapõlan istihsan, müctehidi benzeri me-
selelerdeki hükümden vazgeçip ba ka bir hüküm vermeye yönelten gerekçe 
açõsõndan bazõ ayõrõm ve adlandõrmalara tâbi tutulur. Bir meselenin benzer-
lerinde uygulanan genel hüküm, o meseleye dair özel bir nas sebebiyle, 
icmâ veya örf sebebiyle terkedilebilece i gibi, genel kuralõn katõ biçimde 
uygulanmasõnõn sõkõntõya yol açmasõ, kamu yararõna aykõrõ dü mesi halle-
rinde de genel kural terkedilip dinin genel ilke ve amaçlarõnõn da yardõmõyla 
münferit ve istisnaî çözümler üretilir. Bu itibarla istihsan, kurallarõn katõlõ õ 
ve genelli i ile olaylarõn de i kenli i ve çe itlili i arasõnda dengeyi kuran bir 
hakkaniyet hukuku görünümündedir. Özellikle Hanefî fakihleri istihsan 
metoduna sõklõkla ba vurmu lardõr. 

Ayrõca istihsan kavramõnõn "hakkaniyet", "hüsnüniyet", "hakkõn kötüye 
kullanõlmamasõ", "kolaylõk" gibi hukuk ilke ve kavramlarõnõn yo un biçimde 
uygulanmasõna imkân veren zengin bir içeri e sahip oldu u da söylenebilir. 
stihsanõn genellikle Hanefî ve Mâlikî mezheplerine özgü bir delil oldu u 
fikri yaygõn olmakla birlikte, furû-i fõkõh eserlerini inceleyenler, birçok yö-
nüyle bu metodun -isim belirtilmeksizin- di er mezheplerce de benimsenmi  
oldu unu görürler. 
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f) stislâh (Mesâlih-i Mürsele) 

slâm hukuk terminolojisinde maslaha terimi geni  anlamda kullanõldõ-
õnda, hem "yarar sa lama"yõ hem "zararõ savma"yõ ifade eder. 

Maslahanõn bu iki yönü ayrõ ayrõ anlatõlmak istendi inde birincisi için 
"celbü'l-menfaa" (veya celbü'l-maslaha), ikincisi için "der'ü'l-mefsede" veya 
"def‘ü'l-mefsede" tabiri kullanõlõr. slâm bilginleri slâm dinindeki hükümlerin, 
kullarõn dünyevî ve uhrevî menfaatlerini sa lama ve onlarõ dünyevî ve uhrevî 
zararlardan koruma amacõnõ hedefledi i, yine âriin emrettiklerinin kullarõn 
yararõna, yasakladõklarõnõn da kullarõn zararõna oldu u noktasõnda fikir birli i 
içindedirler. Ancak naslarda tüm olaylarõn hükmü özel olarak belirlenmi  ol-
madõ õ için, kar õla õlan yeni olaylarõn imkân varsa kõyas yoluyla, kõyasõn 
mümkün olmadõ õ durumlarda naslardan çõkan genel ilkelere göre hükme 
ba lanmasõna ihtiyaç vardõr. te, -yorum yoluyla da olsa- naslarõn kapsamõna 
girmeyen ya da "illet" ba õ kurularak (kõyas yoluyla) nasta düzenlenmi  bir 
olaya ba lanamayan fõkhî bir meselenin hükmünü slâm fõkhõnõn genel ilkele-
rine göre belirleme yöntemine "istislâh", bu metodu uygulayarak hükme ula-
õrken esas alõnan maslahatlara da "mesâlih-i mürsele" denir. 

stislâh, hukuk kurallarõ ile toplumsal vâkõa arasõnda dengenin kurulma-
sõna, naslarõn ilke ve amaçlarõ ile kamu yararõnõn birlikte gözetilmesine ve 
bu uyum içerisinde çözümler üretilmesine imkân vermekte oldu undan fõkõh 
usulünde fevkalâde önemi hâiz olmu tur. Bu metodu daha çok Mâlikî fa-
kihlerinin kullandõ õ bilinmekle birlikte di er mezheplerin de benzeri me-
totlar kullanarak naslarõn yorum ve uygulanmasõnda aynõ esnekli e ula -
tõklarõ görülür. Meselâ Hanefî fõkhõnda istihsan böyle bir i lev de görmü tür. 

g) Örf ve Âdet 

Örflerin hukuk kurallarõna benzeyen ve hukuk kurallarõndan farklõlõklar 
gösteren yönleri vardõr. Bu benzerlik ve farklõlõklar bir yana, örfün sosyal bir 
norm oldu u, hukukun da sosyal hayatõn bir formu oldu u dikkate alõnõrsa, 
örf ile hukuk arasõnda derin bir ili kinin bulundu u görülür. Nitekim bir 
sosyal norm niteli i ta õmasõ itibariyle örflerden teamül hukuku meydana 
gelebilmektedir. te, yetkili bir makamõn yazõlõ olarak açõklanmõ  iradesi 
de il mâ erî vicdanõn kanaati olarak ortaya çõkan ve yazõlõ hukuk kuralla-
rõndan ayrõ olarak hukuk normu görevi üstlenen örf ve âdet kurallarõnõn 
tümü örf ve âdet hukukunu meydana getirmektedir. 
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Kur'an ve Sünnet'in hukukî düzenlemelerinde, sosyal realitenin ve insan-
larõn alõ kanlõklarõnõn göz ardõ edilmedi i, köklü de i ikliklerde tedrîcîlik meto-
dunun uygulandõ õ, kendi ilkelerine ters dü meyen kurum ve kurallarõn ise 
korundu u görülür. Hz. Peygamber'in bu konudaki tavrõ ve uygulamalarõ õ õ-
õnda fakihler de, ictihadlarõnda ve kazâî kararlarõnda örf ve âdeti olabildi ince 

dikkate alarak hüküm verme usulünü benimsemi lerdir. Bununla birlikte kla-
sik dönem slâm hukuk metodolojisinde (fõkõh usulü eserlerinde) özellikle örf ve 
âdete yer verilmemi tir. Bir ba ka anlatõmla, slâm hukukunun "do rudan" 
kaynaklarõ arasõnda yer alamayan örf ve âdet, hüküm çõkarmada üstlendi i 
rolü daha çok istihsan ve istislâh gibi metotlar aracõlõ õyla yerine getirmi tir. 
Bununla birlikte ileri dönem fõkõh usulü literatüründe örf ve âdet hukukun 
yardõmcõ bir kayna õ olarak ele alõnõr. Fakihlere göre bir toplumdaki örf ve 
âdetin geçerlili i için onun yaygõn ve sürekli olmasõ, naslarõn lafzõna ve ru-
huna yani slâm hukukunun temel ilkelerine aykõrõ dü memesi gerekir. Bu 
artlarõ ta õyan örfe sahih örf, ta õmayana da fâsid örf adõ verilir. 

h) stishâb 

Fõkõh usulü terimi olarak istishâb, daha önce varlõ õ bilinen bir duru-
mun –aksine delil bulunmadõkça– varlõ õnõ korudu una hükmetme yöntemi-
dir. stishâb metodunun temelini, slâm hukukunun en kapsamlõ be  genel 
kuralõndan biri olan "el-yakýnü lâ yezûlü bi' - ek" (Mecelle'deki ifadesi ile 

" ek ile yakýn zâil olmaz" (madde 4) kaidesi olu turur. Buna göre, kesin ola-
rak varlõ õ (ya da var olmadõ õ) bilinen bir durumun de i ti ine dair delil 
bulunmadõkça o duruma göre hükmedilmesi asõldõr; bir tereddüt sebebiyle o 
hüküm ortadan kaldõrõlamaz ve o durum için yeni delil istenmez. Meselâ, 
ayõptan sâlim oldu u artõ ile bir mal satõn alõndõ õnda, alõcõ ayõp bulundu u 
iddiasõ ile malõ iade etmek isterse ve satõ  sõrasõnda ayõbõn bulunup bulun-
madõ õ hususunda ihtilâf çõkarsa, bunu ispat külfeti alõcõya aittir. Çünkü asõl 
olan malõn ayõptan salim olmasõdõr. 

stishâb, önceden varlõ õ bilinen hüküm itibariyle üç nevidir: 

a) bâha-i Asliyye stishâbõ. Buna göre bir eyden yararlanma veya 
bir davranõ ta bulunma hakkõnda naslarda özel bir hüküm yoksa veya kõyas 
yahut istislâh yoluyla naslardan bu hususta özel bir sonuç çõkmõyorsa, "E -
yada aslolan mubahlõktõr" prensibine göre o eyden yararlanmanõn veya o 
i i yapmanõn mubah oldu u sonucuna ula õlõr. Bu tarz hüküm verme meto-
duna "istishâb" denir. 
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b) Berâet-i Zimme stishâbõ. Bir kimsenin borçlu veya suçlu oldu una 
dair delil bulunmadõkça borçsuz ve suçsuz kabul edilmesi esastõr. Buna göre, 
alacaklõ oldu unu iddia eden kimse bunu isbat edemedi i takdirde davalõnõn 
borçlu olmadõ õna; yine, suç i ledi i iddia edilen ki inin bu fiili isbat edilme-
dikçe aynõ prensibe göre suçlu olmadõ õna hükmedilir. 

c) Vasõf stishâbõ. er‘an varlõ õ kabul edilen bir hükmün, sebebinin 
ortadan kalktõ õ ispat edilmedi i sürece sabit sayõlmasõ esastõr. Meselâ, satõm 
ve mirasçõlõk gibi bir mülkiyet sebebine binaen sabit olan mülkiyetin, geçerli 
bir nikâh akdinden sonra kurulan evlilik ba õnõn, aradan ne kadar zaman 
geçerse geçsin, ortadan kalktõ õnõ gösteren bir delil olmadõ õ sürece devam 
etti ine hükmedilir. 

õ) Sahâbe Sözü. 

Fõkõh usulü bilginlerine göre, Hz. Peygamber'e yeti ip ona iman etmi  ve 
örfen arkada  denebilecek bir süre onunla birlikte bulunmu  kimseye 
sahâbî denir. Sahâbeden intikal eden fetvalarõn ve onlarõn fõkhî görü lerinin 
er‘î bir delil sayõlõp sayõlmayaca õ fakihler arasõnda ayrõ bir tartõ ma konusu 

olmu tur. Rey ve ictihad ile bilinemeyecek konularda sahâbe sözünün sün-
net kapsamõnda de erlendirilmesi, rey ve ictihad ile bilinebilecek konularda 
ise sahâbî sözünün ba layõcõ sayõlmamasõ görü ü hâkimdir. Bununla birlikte 
daha sonraki dönem müctehidleri, hüküm verirken sahâbeden nakledilen 
fetvalara ayrõ bir de er atfetmi ler özellikle tüm sahâbî görü lerinin dõ õna 
çõkmamaya özen göstermi lerdir. Dört halifenin görü  ve uygulamalarõ da 
amelî de eri ve daha sonraki dönemlere uzanan kalõcõ tesirleri sebebiyle 
fõkõh literatüründe ayrõ bir önemi haiz olmu tur. 

j) slâm Öncesi eriatlar 

Hz. Muhammed'den önceki ilâhî dinlerin hükümlerinden ( er‘ü men 

kablenâ) Kur'ân-õ Kerîm'de veya Hz. Peygamber'in sünnetinde yer alma-
yanlarõn müslümanlar için ba layõcõ olmadõ õnda âlimler fikir birli i içinde-
dir. Önceki ilâhî dinlerin hükümlerinden oldu u Kur'an'da veya Sünnet'te 
belirtilmi  olan hükümlere gelince, bunlardan neshedildi ine dair delil bulu-
nan hükümler müslümanlar hakkõnda geçerli olmaz. Meselâ yahudilere ha-
ram kõlõndõ õ bildirilen yiyeceklere ili kin hükmün (el-En‘âm 6/146), bir ön-
ceki âyetin delâletiyle müslümanlar hakkõnda geçerli olmadõ õ anla õlmakta-
dõr. Bunlardan müslümanlar hakkõnda da geçerli oldu una dair delil bulunan 
hükümlerin durumu da açõktõr. Önceki dinlerin hükümleri hakkõnda Kur'an 
ve Sünnet'te red veya onay yönünde bir açõklama mevcut de ilse, Hanefîler 
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dahil bir grup slâm âlimi bu tür hükümlerin de müslümanlar hakkõnda da 
ba layõcõ delil olaca õ görü ündedir. 

k) Sedd-i Zerâi‘ 

Harama, kötü ve zararlõ bir sonuca vasõta olan davranõ larõn yasaklan-
masõ, kötülü e giden yollarõn kapatõlmasõ demek olan sedd-i zerâi‘, bütün 
slâm âlimlerince benimsenen bir ilke olmakla birlikte daha çok Mâlikî ve 
Hanbelî mezheplerinde telaffuz edilen ve sõklõkla i letilen bir metot olmu tur. 
Bunun kar õlõ õnda yer alan ve iyili e götüren yollarõn açõlmasõ anlamõna 
gelen feth-i zerâi‘ de yine slâm hukukunda hâkim ilkelerden biridir. slâm'õn 
bir eyi kötü ve zararlõ görüp yasakladõktan sonra ona götüren, ona vasõta 
olan davranõ õ serbest bõrakmayaca õ açõktõr. Ancak kötülü e ula makta 
vasõta olarak kullanõlabilecek usul ve yollar insan zekâsõnõn üretim gücüne, 
dönem ve toplumlara göre de i iklik ve çe itlilik gösterebilece inden slâm 
sadece yasaklardan söz etmi , hangi yol ve vasõtalarõn bu yasa a götürebi-
lece inin tesbitini ve yasa a uyulmasõ yönünde gerekli tedbirlerin alõnmasõnõ 
müslümanlara bir sorumluluk olarak yüklemi tir. 

slâm hukukçularõ kötülü e, haram ve zararlõ olan eye götürüp götürme-
mesi açõsõndan fiilleri üç kõsma ayõrõrlar: a) Aslen câiz olmakla birlikte kötülü e 
götürmesi çok üpheli veya nâdir olan davranõ lar aslî hükmü üzere bõrakõlmõ tõr. 
Meselâ pazarda satõlan üzümün arap imalâtõnda, silâhõn suç i lenmesinde kul-
lanõlmasõ muhtemel olsa bile satõcõya bu kötü sonuçtan emin olmadõ õ sürece bir 
sorumluluk terettüp etmez. b) Kötülü e ve harama yol açmasõ kesin olan davra-
nõ lar, meselâ arap imalâtçõsõna üzüm satmak, kumarhane i letmecisine i  yeri 
kiralamak böyledir. Bu kabil i ler sedd-i zerâi‘ prensibi gere i genelde yasak 
sayõlmõ tõr. c) Kötülük ve harama yol açmasõ kesin veya nâdir olmayan fakat 
muhtemel olan davranõ lara gelince Hanefî ve âfiîler hukukî ili kilerde istikrarõ 
ve güven ortamõnõ koruyabilmek için objektif delilleri ve eklî artlarõ esas al-
mõ lar ve kesin veya çok kuvvetli bir sebep-sonuç ili kisi olmadõ õ sürece ya-
saklama yani sedd-i zerâi‘ ilkesini i letme cihetine gitmemi lerdir. Mâlikî ve 
Hanbelîler ise aksi görü tedir. Meselâ Mâlikî hukukçular bazõ vadeli satõ larõ, 
faize yol açaca õ endi esiyle yasaklamõ lardõr. Hanbelîler de borçlunun alacaklõ-
sõna mûtat ölçü ve âdetin dõ õnda hediye vermesini, bir tür faiz hükmünde ola-
ca õ veya buna yol açabilece i endi esiyle câiz görmezler. Öyle anla õlõyor ki, bir 
fiil ve i lem ile kötülük arasõnda kurulacak sebep-sonuç ili kisi konusunda farklõ 
bakõ  açõlarõ ve de erlendirmeler gündeme gelebilece inden, fakihler arasõndaki 
görü  ayrõlõklarõ, sedd-i zerâi‘ ilkesini kabulden ziyade bu ilkenin yorum ve uy-
gulamasõnda yo unla maktadõr. 
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C) RE’Y ve CT HAD 

Re’y ve ictihad, en genel anlamõyla, aslî iki delil olan Kur'an ve Sünnet'i, 
sayõlan metotlarõ ve benzerlerini kullanarak anlama, yorumlama ve metinle 
akõl ve toplum arasõnõ bulu turma faaliyetidir. 

Sözlükte " ahsî görü , dü ünce ve kanaat" mânasõna gelen re’y kelimesi 
fõkõh literatüründe "hakkõnda açõk bir nas yani âyet veya hadis metni bulun-
mayan fõkhî bir konuda müctehidin belli metotlar uygulayarak ula tõ õ ahsî 
görü " anlamõnda kullanõlan bir terimdir. ctihad sözlükte "zor ve me akkatli 
bir i i gerçekle tirme u runda ki inin olanca gayreti göstermesi", fõkõh ilminde 
ise "fakihin er‘î-amelî bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çõkarabilmek 
için olanca gayreti sarfetmesi" anlamõna gelir. Bu melekeye sahip olan kim-
seye müctehid denir. lk dönemlerde fakih ve müftü de müctehidle e  anlamlõ 
olarak kullanõlmõ tõr. 

Son ve evrensel ilâhî din olan slâm'õn, farklõ dönem ve bölgelerde insa-
no lunun kar õla tõ õ problemlere genel veya özel çözüm getirebilmesi, insanõ 
iyi, do ru ve güzele yönlendirebilmesi için Kitap ve Sünnet'in anla õlmasõ, 
yorumlanmasõ ve sõnõrlõ naslarõn sõnõrsõz olaylara uzanmasõ demek olan ictihad 
faaliyetine, hem dinî bir vecîbe hem de amelî bir zaruret olarak ihtiyaç vardõr. 
Hz. Peygamber döneminden itibaren özellikle ilk birkaç asõrda bu faaliyet 
ictihad, re’y, fõkõh istidlâl, kõyas, istinbat gibi de i ik isimlerle anõlarak çok 
verimli bir ekilde sürdürülmü , bunun sonunda hem ferdî ve toplumsal hayat 
kendi tabii seyrinde geli erek devam etmi , problemler çözüme kavu turulmu  
hem de müslüman toplumlarõna has zengin bir hukuk kültürü olu mu tur. 
ctihad ve re’y faaliyetinin yava ladõ õ, donukla tõ õ, dar kalõplar içerisine girip 

taklit ve ezbercili in yaygõnla tõ õ ve mevcut sosyal artlara uygun alternatif 
çözüm arayõ larõna gidilmedi i dönemlerde ise aynõ ölçüde bir geli menin bu-
lunmadõ õ görülür. Âyet ve hadislerde re’y ve ictihad faaliyetinin te vik edil-
di i, müslüman fert ve toplumlar için ictihadõn hayatî derecede önem ta õdõ õ 
bütün slâm âlimlerince de sõklõkla ifade edildi i halde slâm dünyasõnda hicrî 
IV. yüzyõldan sonra ictihad faaliyetinin gerileyip zayõfladõ õ ve ictihadõn yerini 
taklidin almaya ba ladõ õ bilinmektedir. Bu durumun belli ba lõ âmilleri ara-
sõnda; siyasî baskõ ve çeki meler, ictihad kültür ve telakkisinin de i mesi, 
hazõr fetvalarõn ço almasõ, mezhepler etrafõnda meydana gelen kümele me, 
mezhep taassubu, yargõ ve e itim faaliyetinin belirli mezheplerin tekeline ve-
rilmesi, klasik literatürde yer alan mezhep görü lerinin tarihî artlarõndan ko-
parõlarak ele alõnmaya ve dinî ahkâmõn kendisi olarak algõlanmaya ba lanmasõ 
gibi sebepler sayõlabilir. Bu sebeplerin bir kõsmõ, toplumda hukukî istikrar ve 
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güven ortamõnõ kurma, yargõ birli ini sa lama, amelî ve pratik ihtiyaca cevap 
verme gibi toplumsal ve bireysel birtakõm haklõ sebeplere dayanmakta ve bu 
yüzden mezheple me kaçõnõlmaz görünmekte ise de, entelektüel seviyede bir 
ictihad faaliyetinin olmayõ õ slâm hukukunun vâkõa ve toplumsal ihtiyaçla 
irtibatõnõ zayõflatmõ , onu teorik tutarlõlõkla yetinmeye mahkûm etmi tir. Bu-
nunla birlikte slâm dünyasõnda geni  ölçekli sosyal ve siyasal de i imin ya-
andõ õ, çözümsüz bõrakõlan problemlerin iyice ço aldõ õ ve slâm kültür ve 

gelene inin çok ciddi tehlikelere mâruz kaldõ õ günümüzde ictihadõn önemi 
yeniden hissedilmeye ba lanmõ , çe itli ki i, kurum ve kurulu  tarafõndan bu 
yönde ümit verici örnekler sergilenmeye ba lanmõ tõr. 

Günümüzde müslümanlarõn, gerek dinlerini daha iyi anlayõp dinî ahkâmõ 
günlük hayatlarõna ve canlõ problemlerine intibak ettirebilmeleri gerekse ken-
dileriyle ve dinleriyle uyum ve barõ  içinde ya ayabilmeleri için ictihad ve re’y 
faaliyetine eskiye göre daha çok ihtiyaçlarõ vardõr. Bunu yaparken de sa lam 
bir Kur'an ve hadis bilgisinin yanõ sõra ilgili âyetler ve hadisler etrafõnda olu an 
geleneksel fõkõh kültürünü, âyet ve hadislerin bütününü, genel ilke ve amaç-
larõnõ, toplumun de i en art ve ihtiyaçlarõnõ ayrõ ayrõ iyice kavramõ  olmalarõ 
gerekmektedir. Bu itibarla, günümüzde ictihadõ bireysel bir çaba ve ba arõ 
olarak nitelendirmek yerine, de i ik ilim dallarõnda uzmanla mõ  kimselerden 
olu an bir ictihad ûrasõnõn ortak faaliyeti olarak görmek daha isabetli görün-
mektedir. Öte yandan, günümüzde ictihad faaliyetinin amacõ do rudan bireye 
yol göstermek ve onun olaylar kar õsõndaki tavrõnõ belirlemek de il de ibadet-
ler ve ahvâl-i ahsiyye alanõnda fetva-ilmihal çizgisinde, di er alanlarda ise 
kanunla tõrma hareketine katkõda bulunma ve alternatif görü  sunma eklinde 
bir rol üstlenmek olmalõdõr. ctihada kimlerin ehil oldu u ve ictihad faaliyeti 
sonunda ula õlacak görü ün do rulu u hususlarõ ki i ve gruplara göre de i -
kenlik ta õdõ õ gibi, naslarõn açõk hükmüne aykõrõ dü meyen her bir ictihadõn 
do ru olma ihtimali de teorik olarak e ittir. Bu sebeple de ictihad ürünü gö-
rü lerin doktrin açõsõndan isabet derecesinin tartõ õlmasõ kadar toplumsal ihti-
yaç ve beklentilere uygunlu u da ayrõ bir önem ta õmaya ba lamõ tõr. Eski 
dönemlerde de ictihad ve fetvalar arasõnda benzeri pratik mülâhazalarla bazõ 
tercihlerin yapõldõ õ bilinmektedir. Böyle olunca toplumsal düzen ve hukukî 
istikrar için sözü edilen prosedürel ve pratik bir geçerlilik ve me ruiyet çizgi-
sine ihtiyaç bulunmaktadõr. Bundan hareketle, slâm hukuk doktrinindeki 
zengin tartõ malar ve görü  farklõlõklarõnõn, günümüzde yukarõda sözü edilen 
aslî ve fer‘î deliller ve metotlar i letilerek buna ilâve edilebilecek yeni yorum ve 
ictihadlarla birlikte, modern toplumlarõn hukukî düzenlemeleri için yeni bir 
ufuk ve alternatif bir çözüm niteli i ta õdõ õ söylenebilir. 
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III. MÜKELLEF YET ve HÜKÜM 

slâmî terminolojide mükellefiyet, ki inin dinin hitabõna muhatap olmasõ 
halini ifade eden bir terimdir. Mükellef de, dinî hitapla yükümlü tutulan, dü-
ünce, söz ve davranõ larõna birtakõm dünyevî-uhrevî, dinî-hukukî sonuçlar 

ba lanan aklî melekeleri yerinde (âkõl) ve ergin (bâli ) olan insan demektir. 
Mükellefiyetin temel artõ ehliyet, yani ki inin dinî-hukukî sorumluluk ta õ-
maya elveri li olmasõdõr. Ancak böyle bir ehliyetin mevcudiyeti için ne gibi 
artlarõn aranaca õ hususu, iman, ibadet, toplumsal ödevler ve sorumluluklar 

gibi farklõ alanlarda bazõ farklõlõklar gösterebilir. 

 

A) EHL YET 

Ehliyet, ki inin dinî ve hukukî hükme konu (muhatap) olmaya elveri li 
olu u demektir. Kur'an'da yerin ve gö ün ta õmaktan çekindi i emaneti insanõn 
yüklendi i belirtilerek (el-Ahzâb 33/72) di er bütün varlõklar arasõnda sadece 
insanõn ehliyet ve sorumluluk ta õdõ õna i aret edilir. nsanõn dinin hitabõna 
ehil olmasõ akõl denilen anlama, dü ünme ve ona göre davranma kabiliyetine 
sahip bulunmasõ sebebiyledir. nsanõn bu anlamdaki ehliyet ve sorumlulu una 
slâm âlimleri ehliyyetü'l-hitâb derler. Bundan maksat insanõn dinin davetini 

anlayacak konum ve kõvamda olmasõ demektir. Bu tür dinî sorumluluk için 
aklõn tek ba õna yeterli olup olmadõ õ veya ne gibi ilâve artlar arandõ õ özel-
likle kelâm ve usul âlimleri arasõnda geni  tartõ malara konu olmu tur. 

slâm hukukunda ehliyet kavramõ, ki inin hak ve borçlarõnõn sabit ol-
masõ, dinî ödevlerle mükellef tutulmasõ, hukukî i lem ve davranõ larõnõn 
geçerlili i, toplumsal ve cezaî sorumluluk ta õyabilmesi gibi farklõ kademe-
lerdeki hak ve yükümlülükleri kapsadõ õndan ehliyetin buna uygun bazõ 
ayõrõm ve kademelendirmelere tâbi tutulmasõ kaçõnõlmaz olmaktadõr. Çünkü 
bu kademelerden her biri, farklõ seviyede aklî ve bedenî yeti kinli i gerekti-
rir. Bunun için de ehliyet, ki inin anlama, dü ünme ve yapabilme kabiliyeti-
nin inki af seyrine ba lõ olarak tedrîcen geli me gösteren itibarî bir sõfat 
olarak algõlanmõ tõr. Di er bir ifadeyle, ehliyetin belirlenmesinde ki inin ko-
numu kadar kar õla õlan hak ve borcun, dinî ve hukukî fiil ve i lemin mahi-
yeti de önem arzeder. Bunun sonucu olarak slâm hukukunda ehliyet 
"vücûb ehliyeti" ve "edâ ehliyeti" eklinde iki ana safhaya, insan hayatõ da 
cenin, çocukluk, temyiz, bulû  ve rü d eklinde devrelere ayrõlmõ tõr. 

Vücûb ehliyeti, ki inin haklara sahip olabilme ve borç altõna girebilme 
ehliyetidir. Vücûb ehliyetinin temelini zimmet ve hukukî ki ilik te kil eder; 



158 LM HAL 

 

bu ehliyetin ya , akõl, temyiz ve rü d ile alâkasõ yoktur. Aklî ve bedenî geli-
imi ne durumda olursa olsun ya ayan her insanõn bu tür ehliyete sahip 

oldu u kabul edilir. Ceninin sa  do masõ kaydõyla miras, vasiyet, vakõf ve 
nesep haklarõnõn bulundu u bu sebeple de eksik vücûb ehliyetine sahip 
oldu u belirtilir. Edâ ehliyeti ise, ki inin dinen ve hukuken muteber olacak 
tarzda davranmaya ve hukukî i lem yapmaya elveri li olu u demektir. Edâ 
ehliyetinin temelini akõl ve temyiz gücü te kil eder. Akõl ve temyiz gücü tam 
oldu unda tam edâ ehliyetinden, eksik oldu unda ise eksik edâ ehliyetinden 
söz edilir. 

Ki inin iyiyi kötüden, faydalõyõ zararlõdan ana hatlarõyla olsun ayõrabil-
mesi demek olan temyiz, edâ ehliyetinin ba langõcõdõr. Temyiz ça õna gel-
meyen çocu un, akõl hastasõnõn ve bu hükümde olan kimselerin edâ ehliyeti 
yoktur, haklarõnõ kanunî temsilciler vasõtasõyla kullanõrlar. Bunlarõn dinen ve 
hukuken geçerli niyet ve iradeleri bulunmadõ õndan imanla ve ibadetlerle 
mükellef tutulmazlar, fiilleri sebebiyle cezaî sorumluluk da ta õmazlar. Söz-
leri, hukukî fiil ve i lemleri hukuken geçersiz olup yok hükmündedir. 

Henüz bulû a ermemi  fakat temyiz ça õna gelmi  çocuklar ise eksik edâ 
ehliyetine sahiptir. Ki iler yakla õk olarak yedi ya õndan bulû a kadar mü-
meyyiz sayõlõr. Mümeyyizlerin dinî edâ ehliyeti ile hukukî (medenî) edâ ehli-
yeti bazõ farklõlõklar gösterir. Mümeyyiz çocuklar iman, namaz, oruç, hac, 
kefâret, cihad, iyili i emredip kötülü ü engelleme gibi dinî ödevlerle ve bedenî 
ibadetlerle mükellef de ildir. Davranõ larõnõn hukukî-malî sorumlulu u bulunsa 
da cezaî sorumluluklarõ yoktur. Bu sebeple bu kimseler için dinî teklif ehliyeti 
ile cezaî ehliyet ortak özellikler ta õr. Ancak çocuklarõn dinî hayata, ibadetlerin 
ifasõna erken ya ta alõ tõrõlmasõ ve bu yönde e itilmesi tavsiye edilmi tir. Ay-
rõca Mu‘tezile temyiz ça õndan itibaren Allah'a imanõn vâcip oldu u, Ahmed b. 
Hanbel de çocu un on ya õndan itibaren namaz ve oruçla mükellef sayõlaca õ 
görü ündedir. slâm âlimleri, mümeyyiz çocuk mükellef tutulsun-tutulmasõn, 
imanõn ve ifa etti i ibadetlerin sahih oldu u görü ündedir. Ancak bulû dan 
önce yapõlan hac ibadeti sahih olsa bile bulû  sonrasõ farz olabilecek hac farî-
zasõnõ dü ürmez. Mümeyyiz çocu un ve bu hükümde olan kimselerin yaptõ õ 
hukukî i lemlere gelince hibeyi, sadakayõ, vasiyeti kabul gibi sõrf fayda yönü 
bulunan ve mal varlõ õnda artõ a yol açan hukukî i lemleri kimsenin izin ve 
onayõna ba lõ olmaksõzõn geçerli olur. Mahiyet icabõ hem kâr hem de zarar 
yönü bulunan alõm satõm, kira, irket gibi bedelli hukukî i lemleri ancak ka-
nunî temsilcisinin izin veya onayõ ile geçerli olur. Hibede bulunma, borç ikrarõ, 
kefalet gibi sõrf zarar sayõlan hukukî i lemleri ise mümeyyiz de kanunî temsil-
cisi de yapamaz. Bu sõnõrlamalar hem sõnõrlõ aklî yeti kinli e ve muhakeme 
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gücüne sahip bulunan mümeyyiz küçü ü hem de üçüncü ahõslarõ korumayõ 
amaçlayan tedbirlerdir. 

Biyolojik ergenlik demek olan bulû , ki inin çocukluk döneminden çõkõp 
yeti kin insanlar grubuna katõldõ õ hayatõnõn önemli bir dönüm noktasõdõr. 
Bulû  erkek ve kõz çocu unun fiilen ergenli e kavu masõ (erkeklerin ihtilâm 

olmaya, kõzlarõn âdet görmeye ba lamasõ) ya da fiilen bâli  olup olmadõ õna 
bakõlmaksõzõn belli bir âzami ya  sõnõrõna ula masõ demektir. Bu ikincisine 
hükmen bulû  tabir edilir. Hükmen bulû  ya õ Ebû Hanîfe'ye göre erkek-
lerde 18, kõzlarda 17 ya , ço unlu a göre her ikisi için de 15 ya tõr. Bulû la 
birlikte ki inin yeterli aklî yeti kinlik kazandõ õ var sayõldõ õ için aksini gös-
teren bir delil olmadõkça ki i akõl ve bulû  ile tam edâ ehliyeti kazanõr. Dinî 
terminolojide buna "âkõl ve bâli  olmak" tabir edilir. Bunun anlamõ ki inin, 
haklarõ kullanmaya, sözlü yazõlõ ve fiilî hukukî i lemleri bizzat yapmaya, 
dinî ve içtimaî mükellefiyetlere muhatap olmaya ve cezaî sorumluluk ta õ-
maya ehil hale gelmesidir. Tam edâ ehliyetine teklif ehliyeti de denir. Ki inin 
malî konularla normal seviyede tedbirli ve basiretli davranmasõ demek olan 
rü d, genelde bulû  ile birlikte gerçekle ir. Ki i bâli  olmu  da re id olma-
mõ sa, bu durum onun dinî ve cezaî ehliyetini etkilemez, bu iki ehliyeti tam 
olarak mevcuttur, sadece malî yönü bulunan hukukî i lemlerde ehliyetine 
bazõ sõnõrlamalar getirilir. 

Dinî ve hukukî sorumluk için ki inin edâ (teklif) ehliyetine sahip bulun-
masõ art oldu undan bu ehliyeti yok eden veya azaltan her kalõcõ veya ârõzî 
durum haliyle ki inin mükellefiyetini de yakõndan etkiler. Bu sebeple edâ ehli-
yeti bulunmayan gayri mümeyyiz küçük ve akõl hastalarõ dinen mükellef sa-
yõlmazlar. Uyku, unutma, baygõnlõk gibi ârõzî hallerde de mükellefiyet yoktur. 
Hz. Peygamber "Üç ki iden kalem (sorumluluk) kaldõrõlmõ tõr; uyanõncaya 

kadar uyuyan, bulû a erinceye kadar çocuk ve aklî dengesine kavu uncaya 

kadar deli" (Tirmizî, “Hudûd”, 1; Dârimî, “Hudûd”, 1) buyurarak buna i aret 
eder. Çünkü slâm dininde ki ilere yüklenen sorumluluk ile ki ilerin bu so-
rumlulu u ta õma gücü arasõnda daima bir denge bulunur. Kur'an'da da slâm 
tebli inin rahmet ve merhametten ibaret oldu u (el-Bakara 2/178; el-A‘râf 

7/52; Yûnus 10/57; el-Enbiyâ 21/107), hiç kimseye gücünün üzerinde yük 
yüklenmeyece i belirtilmi  (el-Bakara 2/286), hadislerde de mükellefiyetlerin 
vazedilmesinde tedrîcîli in, insanlarõn hal ve artlarõnõn gözetildi i, mükellefi-
yetlerin asgari sõnõrda tutulup kolaylõ õn esas alõndõ õ sõklõkla vurgulanmõ tõr. 
Ehliyeti kõsmen azaltan veya tamamõyla yok eden sürekli ve geçici hallerde 
dinî-hukukî mükellefiyetlerin de bu duruma uyumlu olarak azaltõlmõ  veya 
kaldõrõlmõ  olmasõ bu genel ilkenin bir uygulamasõ mahiyetindedir. 
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B) HÜKÜM 

slâm dininin, insanlarõn dünya ve âhiret mutlulu unu sa lamak üzere 
getirdi i kurallarõn bütününe er‘î hükümler (ahkâm-õ er‘îyye) veya ilâhî 
hükümler (ahkâm-õ ilâhiyye) tabir edilir. er‘î hüküm denince, âyet ve ha-
dislerin do rudan ifade etti i hükümler anla õlõr ve bunlar da konularõ itiba-
riyle itikadî, ahlâkî ve amelî olmak üzere üç ana gruba ayrõlabilir. Dinin 
itikadî hükümleri, bütün dinî ahkâmõn temelini olu turur. man esaslarõ 
böyle olup bunlara kendi bütünlü ü içinde ve naslarõn bildirdi i ekilde ina-
nõlmasõ esastõr. Bu hükümlerle akaid ve kelâm ilimleri ilgilenir. Ahlâkî hü-
kümler, insanlarõn kendi aralarõnda ve di er canlõlarla ili kilerini iyile tirip 
nefsin e itilmesini hedefleyen hükümlerdir. Ahlâk ve tasavvuf ilimlerinin 
ana konusunu te kil ederler. 

Amelî hükümler, itikadî hükümlere nisbetle ikinci derecede olduklarõ için 
bunlara ahkâm-õ fer‘iyye de denilir. Bu hükümler mükellefin dõ  dünyaya 
yansõyan davranõ larõna ba lanacak sonuçlarõ ve bunlarla ilgili kurallarõ 
konu edinir. Bunlar da ibadetler ve muâmelât eklinde iki kõsma ayrõlõr. ba-
detler insan ruhunu ve iradesini terbiye eden, dü ünme yetene ini geli ti-
ren, fikrî olgunlu unu artõran, dünyevî menfaati bulunsun veya bulunmasõn 
sõrf Allah'õn rõzâsõnõ kazanmak için yapõlan fiil ve davranõ lardõr. badetlerle 
ilgili temel kurallar ve artlar Allah ve Resulü tarafõndan tek tek açõklanmõ -
tõr. badetler Allah hakkõ olarak yapõlõr, zamanõn ve artlarõn de i mesiyle 
de i mez, artmaz eksilmez. Bu sebeple de ibadetlerle ilgili dinî hükümlere 
"taabbüdî hükümler" denilir. Bunlar iman esaslarõndan sonra dinin ikinci 
derecede önemli unsurunu te kil eder. Muâmelât ahkâmõ ise ferdin di er 
fertlerle ve toplumla ili kilerini düzenler, bunlarõ belli kurallara ve sonuçlara 
ba lar. Bu hükümler temelde adalet ilkesine dayanmakta olup Kur'an ve 
Sünnet'te muâmelât ahkâmõnõn sadece temel ilkeleri ve amaçlarõ açõklanmõ , 
bununla birlikte bazõ konularda ayrõntõlõ hükümler de sevkedilmi tir. Di er 
bir ifadeyle Kur'an ve Sünnet'teki muâmelât ahkâmõ sõnõrlõ sayõdadõr ve ço u 
ilke ve amaç tesbiti mahiyetindedir. slâm literatür ve gelene inde olu an 
zengin muâmelât ahkâmõ, genelde slâm hukukçularõnõn âyet ve hadisler 
etrafõnda geli tirdi i hukuk kültürünü yansõtõr. Bu sebeple de muâmelet ah-
kâmõ, Kur'an ve Sünnet’e aykõrõ olmamak kaydõyla zaman, yer ve örfe göre 
de i iklik gösterebilirler. 

Dinî hükümler bu ekilde üç gruba ayrõlsa bile, Kur'an ve Sünnet'te yer 
alan bir hükmün hangi grupta yer aldõ õna bakõlmaksõzõn do rulu una ve 
geçerlili ine inanmak aynõ zamanda itikadî bir vecîbedir. Meselâ namaz 
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kõlma, zekât verme, arap içmeme, hõrsõzlõk yapmama amelî bir hüküm ise 
de bu emir ve yasaklara uymanõn do ru ve gerekli oldu una, inanmak 
itikadî bir gerekliliktir. Bu sebeple namaz kõlmama veya içki içme dinî-amelî 
bir hükmün ihlâli, namazõn, orucun farziyetini, faizin, zinanõn haramlõ õnõ 
inkâr ise itikadî bir hükmün ihlâli anlamõnõ ta õr. Çünkü slâm inancõna göre 
Allah ve Resulü neyi emretmi  ve neyi yasaklamõ sa müslümanõn önce 
bunlarõn do ru ve gerekli oldu una inanmasõ sonra da gücü yetti i ölçüde 
bunlarõ yerine getirmesi gerekir. 

Fõkõh usulünde hüküm önce vaz‘î hüküm-teklifî hüküm eklinde iki 
gruba ayrõlõr. Her bir grupta yer alan temel kavramlar ve hükümler aynõ 
zamanda mükellefin davranõ larõnõn dinî ve hukukî sonucunu da yakõndan 
ilgilendirir. 

a) Vaz‘î Hüküm 

ki durum arasõnda âriin kurdu u ba õ ifade eden vaz‘î hüküm, kendi 
içinde sebep, art ve mâni‘ eklinde üçe ayrõlõr. Bu grupta yer alan sebep, 
rükün, art, mâni, sõhhat, fesad, butlân gibi ayõrõm ve kavramlar özellikle 
ibadetler ve ahvâl-i ahsiyye alanõnda önemli sonuçlara sahip oldu undan 
öncelikle bu temel kavramlarõn bilinmesine ihtiyaç vardõr. 

Sebep. âriin varlõ õnõ hükmün varlõ õ, yoklu unu da hükmün yoklu u 
için alâmet kõldõ õ durumdur. Meselâ vakit namazõn, ramazan ayõnõn girmesi 
orucun, malõn nisab miktarõna ula masõ zekâtõn sebebidir. badetler genelde 
mükellefin iradesi dõ õnda gerçekle en sebeplere, muâmelât ise iradesi ile 
gerçekle en sebeplere ba lanmõ tõr. Satõm akdi mülkiyetin intikali, hõrsõzlõk 
ve adam öldürme öngörülmü  cezalarõn infazõ için sebep oldu u gibi. Sebep 
do mazsa hüküm de gerçekle mez. 

Rükün. Fõkõh ilminde bir eyin varlõ õ kendi varlõ õna ba lõ olan ve 
onun yapõsõndan bir parça te kil eden bir unsuru ifade eder. Bu daha çok 
Hanefîler'in tanõmõna göre yapõlmõ  bir açõklamadõr. Di er fakihlere göre, bir 
eyin temelde varlõ õ kendisine ba lõ husus -o eyin yapõsõndan bir parça 

te kil etmese de- rükün olarak anõlõr. badetlerde rükünler ve bunlarõn ya-
nõnda sõhhat artlarõ o ibadetin farzlarõnõ olu turur. Bunlardan birinin eksik 
olmasõ o ibadeti geçersiz (bâtõl, fâsid) kõlar. Namazda Kur'an okumanõn (kõ-
raat), rükû veya secdenin terkedilmesi böyledir. 

art. Bir hukukî sonucun varlõ õ kendi varlõ õna ba lõ olan, ancak ken-
disinin varlõ õ onun varlõ õnõ zaruri kõlmayan ve onun yapõsõndan bir parça 
te kil etmeyen fiil veya vasõftõr. Meselâ namaz için abdest, nikâh akdinde 
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ahit arttõr. Bunlar olmadan namaz ve nikâh olmaz. Ancak bunlar namazõn 
ve nikâhõn birer parçasõ olmadõ õ gibi abdest ve ahit namazõ ve nikâhõ zo-
runlu kõlmaz. âri‘ bir artõ bir hükmün muteber olmasõ için gerekli gör-
mü se buna er‘î art denir. Bu artlar bulunmadan ibadetler ve hukukî i -
lemler gerçekle mez. Küçü e malõnõn verilebilmesi için rü d ça õna gelmesi, 
zekâtta nisab miktarõna mâlik olduktan sonra üzerinden bir yõlõn geçmesi 
artlarõ böyledir. nsanlarõn kendi hukukî i lemleriyle ilgili olarak ileri sür-

dükleri artlara da ca‘lî artlar denir. Takyîdî ve ta‘likî artlar böyledir. Özel-
likle akidlerde hangi tür artõn ileri sürülebilece i ve bu artlarõn akde etkisi 
slâm hukukçularõ arasõnda geni  tartõ malara yol açmõ tõr. 

Mâni‘. "Varlõ õ sebebe hüküm ba lanmamasõ veya sebebin gerçekle -
memesi sonucunu do uran durum" eklinde tanõmlanõr. Din ayrõlõ õ ve mi-
rasçõsõnõ öldürme mirasçõ olmaya, hayõz ve nifas halleri namazõn farz olma-
sõna, yakõn kan hõsõmlõ õ nikâh akdine mâni‘ sayõlmõ tõr. Nisab miktarõ mala 
sahip oldu u halde aynõ miktarda borcun bulunmasõnõn zekâtõn vâcip olma-
sõna mâni‘ te kil etmesi de bir di er örnektir. 

Gerek ibadet gerekse muâmelât türünden olsun mükelleften sâdõr olan 
er‘î-hukukî nitelikteki fiiller, yukarõda sözü edilen rükün ve artlarõ ta õyõp 

ta õmamasõna göre sahih-bâtõl veya sahih-fâsid ve bâtõl eklinde bir ayõrõma 
ve nitelendirmeye tâbi tutulur. Bir ibadetin veya hukukî i lemin, öngörülen 
rükün ve artlarõ ihtiva etmesi halinde sahih olaca õnda görü  ayrõlõ õ yok-
tur. Bu ba lamda sõhhat, bir fiilin gerekli rükün ve artlarõ ta õmasõ, butlân 
rüknünün veya kurucu unsurlarõndan birinin eksik olmasõ, fâsid de rüknü 
ve unsurlarõ tamam oldu u halde artlarõnõn eksik olmasõ anlamlarõnõ ta õr. 
Bir hukukî i lemin bâtõl olmasõ, onun kurulmamõ  ve yok hükmünde olmasõ 
ve bu i leme hiçbir hukukî sonucun ba lanmamasõ demektir. Bir hukukî 
i lemin fâsid olmasõ ise, esasen onun var olup sadece bazõ artlarõnõn eksik 
bulunmasõ ve ço u kez bu eksikli inin sonradan giderilebilmesi ve i lemin 
ancak böyle bir ikmalden sonra sahih hale gelebilmesi demektir. Bu sebeple 
fâsid bir fiile bazõ hukukî sonuçlar ba lanabilir. Muâmelâtta bâtõl-fâsid, yani 
butlân-fesad ayõrõmõ özellikle Hanefîler'in ön plana çõkardõ õ bir yakla õmdõr. 

badetlere gelince, fakihler butlân ile fesadõn ibadetlerde aynõ anlama ve 
sonuca sahip oldu unda görü  birli indedir. Bu sebeple de ibadetten eksiklik 
ister rükünde isterse artlarõn birinde olsun sonuç aynõdõr. Meselâ secdesiz 
namazda rükün, abdestsiz kõlõnan bir namazda art eksiktir. Bu tür fiillere 
hiçbir dinî ve hukukî olumlu sonuç terettüp etmez. Netice itibariyle rükün ve 
artlarõndan biri eksik olan ibadet fâsid veya bâtõl olaca õ gibi, er‘an geçerli 
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halde ba lanmõ  bir ibadet, mahiyetleriyle ba da mayan bir davranõ  sebebiyle 
de fâsid ve bâtõl hale gelebilir. Meselâ namazda konu ulmasõ, oruçlunun bile-
rek yemesi ve içmesi böyledir. badetler konusunda fâsid ve bâtõl aynõ anlamõ 
ifade etti i gibi yine aynõ anlamda olmak üzere sahih de il, câiz de il, muteber 
olmaz, geçersiz gibi tabirler de kullanõlabilir. Bozulup geçersiz hale gelen iba-
detin iadesi veya kazâsõ gerekir. Bazan da ceza olarak ayrõca kefâret gerekli 
olur. 

Fesadõn sözlükte "bozulma", ifsadõn "bozma", fâsidin de "bozuk" olan ey" 
anlamõna geldi ini biliyoruz. Bundan hareketle, bir ibadeti bozan veya bir hu-
kukî i lemi sakatlayan fiil ve eksikli e müfsid denir. Di er bir ifadeyle, ibadetler 
alanõnda müfsid, usul ve âdâbõna uygun ekilde ba lanmõ  bir ibadeti bozup 
geçersiz hale getiren davranõ  ve eksiklik demektir. 

Esasen müfsid, er‘î-teklifî hükmün çe itli ayõrõmlarõnda yer almamakla 
birlikte mükellefin fiilleri grubuna alõnõp ki inin bilmesi gereken temel ilmi-
hal bilgileri arasõnda sayõlmasõ, bir bakõma er‘î hükmün vaz‘î hüküm gru-
bunda yer alan ve yukarõda özetle temas edilen sebep, rükün, art, mâni, 
sõhhat, fesad ve butlân gibi ayõrõm ve kavramlarõn ibadetler ve ahvâl-i 
ahsiyye alanõndaki önemli sonuçlarõnõ göstermeyi ve mükellefi bu konuda 

bilgilendirmeyi amaçlar. Bu itibarla ilmihal literatüründe mükellefin fiilleri 
arasõnda yer alan müfsid, yukarõda özetle temas edilen bu temel kavramla-
rõn bilinmesiyle netle ir. 

b) Teklifî Hükümler (Mükellefin Fiilleri) 

Teklifî hüküm ise, âriin mükelleften bir fiili yapmasõnõ veya yapmama-
sõnõ istemesi veya onu yapõp yapmama arasõnda serbest bõrakmasõ demektir. 
âriin talebi kesin ve ba layõcõ tarzda olabilece i gibi daha yumu ak bir 

üslûpta da olabilir. Öte yandan bu emir ve yasa õ bildiren delilin, sübût ve 
delâlet (yani kayna õna aidiyeti ve belli bir anlamõ ifade etmesi) yönünden bazõ 
ayõrõmlara tâbi tutulmasõ da kaçõnõlmazdõr. Bu yakla õm ve ayõrõmõn sonucu 
olarak teklifî hüküm icab, nedb, tahrîm, kerâhet ve ibâha eklinde be  kate-
goride ele alõnõr. Öte yandan âriin talebinin genel veya belirli durumlara has 
olmasõ yönüyle teklifî hükümler azîmet-ruhsat eklinde ikili ayõrõma, gerekli 
rükün ve artlarõ ihtiva etmesi ve hukukî sonuç do urmasõ yönüyle de sa-
hih-fâsid ve bâtõl eklinde üçlü ayõrõma tâbi tutulabilir. Hanefîler'in dõ õnda 
kalan fakihler bu hükümleri vaz‘î hüküm grubunda sayar ve kõsmen farklõ 
bir ayõrõma tâbi tutarlar. Bu sayõlan teklifî hükümlerin tamamõ netice itiba-
riyle dinî mükellefiyetin birer yönünü ifade etti inden dinî terminolojide ef‘âl-i 
mükellefîn (mükelleflerin fiilleri) adõyla anõlõrlar. 
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Fõkõh usulü âlimlerinin ço unlu u er‘î hükmü Allah'õn mükelleflerin fiille-
rine ili kin hitabõ, Hanefîler ise bu hitabõn neticesi olarak tanõmlar. Buna göre 
ço unluk (cumhur) Allah'õn haram kõlma (tahrîm) veya vâcip kõlma (icab) 
i lemine er‘î hüküm derken Hanefîler mükelleflerin fiillerinin sõfatlarõna yani 
farz, vâcip, mekruh gibi nitelendirmelere er‘î hüküm derler. Fõkõh literatü-
ründe teklifî hüküm ile mükellefin fiilleri (ef‘âl-i mükellefîn) tabirlerinin aynõ 
anlamda kullanõlmasõ bu geli menin sonucudur. Yine usulcülerin ço unlu u 
teklifî hükmü âriin hitabõna nisbet ederek icab, nedb, ibâha, kerâhe ve tahrîm 
eklinde be  kõsma ayõrõrken Hanefîler bunu farz, vâcip, mendup, mubah, 

tenzîhen mekruh, tahrîmen mekruh, haram eklinde yedi kõsma ayõrarak in-
celer. Bu kavramlar aynõ zamanda ef‘âl-i mükellefînin de bölümlerini olu tu-
rur. Vâcibin ve mekruhun ikiye ayrõlmasõ Hanefîler'e ait bir özelliktir. 

Öte yandan, arada yakõn ili ki bulunmakla birlikte vaz‘î hükmün rükün, 
sebep, art, mâni veya sõhhat, fesad, butlân, nefâz, lüzum gibi alt bölüm ve 
ayõrõmlarõ ilk bakõ ta ef‘âl-i mükellefînin kapsamõ dõ õnda görünmektedir. 
Ancak bu durum fõkõh kitaplarõnda yukarõda belirtilen ayõrõmlara sünnet-
müstehap gibi yeni ayõrõmlar, müfsid gibi yeni bölümler ilâve edilerek veya 
farz, vâcip, haram gibi kavramlarõn kapsamõ geni letilerek telâfi edilmeye 
çalõ õlmõ tõr. Neticede ef‘âl-i mükellefîn azîmet ve ruhsat kavramlarõnõn da 
ilâvesiyle mükellefin muhatap oldu u, yani bilmekle, buna uygun davran-
makla yükümlü tutuldu u bütün amelî hükümleri ifade eden geni  bir kap-
sam kazanmõ tõr. Bu sebeple de ef‘âl-i mükellefîn konusunda bilgilenme, 
fõkhõn ibadet ve ahvâl-i ahsiyye alanõndaki hükümlerinin do ru anla õla-
bilmesi ve uygulanabilmesi için âdeta ön art mesabesinde bir gereklilik 
haline gelmi tir. Fõkõh literatüründe teklifî hükümler esasen vâcip, mendup, 
mubah, mekruh ve haram eklinde be  hüküm (ahkâm-õ hamse) olarak ele 
alõnmakla birlikte, okuyucuya kolaylõk sa lamasõ dü üncesiyle biz burada 
bu be  hüküm çerçevesinde kalan di er bazõ temel kavramlarõ ve alt ayõrõm 
va adlandõrmalarõ da bu ba lõklar altõnda incelemeyi uygun bulduk. 

 

aa) Be  Temel Teklifî Hüküm 

1. VÂC P 

Dinî literatürde vâcip, Hanefîler hariç fakihlerin ço unlu una göre, kesin 
bir delille ve kesin bir surette yapõlmasõ istenen dinî yükümlülü ü ifade 
ederse de Hanefîler bunu farz ve vâcip eklinde iki kademede ele almayõ 
uygun görürler. 
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a) Farz 

Sözlükte "bir eyi kesinle tirmek, takdir etmek, pay ve parçalara ayõr-
mak, belirlenmi  ey ve pay" anlamlarõna gelen farz fõkõh ilminde, Allah ve 
Resulü'nün mükelleften yapõlmasõnõ kesin ve ba layõcõ tarzda istedi i fiil 
demektir. 

Hanefîler delilin kat‘î veya zannî olu una göre bir ayõrõm yaparak, bir fi-
ilin yapõlmasõnõ kesin ve ba layõcõ tarzda istendi ini gösteren delil kat‘î ise 
bunu farz, zannî ise bunu vâcip terimiyle ifade ederler. Meselâ kesin delil-
lerle sabit olan ramazan orucu, abdestte yüzün yõkanmasõ, namazda rükû 
ve secdeye gitme farz olarak; vitir namazõ, fõtõr sadakasõ, namazda Fâtiha'-
nõn okunmasõ gibi yükümlülükler vâcip olarak nitelendirilir. Fakihlerin ço-
unlu u böyle bir ayõrõmõ gerekli görmeyip farz ile vâcibi e  anlamlõ olarak 

kullanõrlar. Bununla birlikte Hanefîler'in bazan vâcip kavramõnõ farzõ da 
içine alacak ekilde kullandõklarõ veya amelî yönden ba layõcõ olu unu dik-
kate alarak vâcip için amelî farz, farz için de amelî ve itikadî farz ayõrõm ve 
adlandõrmasõnõ yaptõklarõ da görülür. 

Hanefîler'in farz-vâcip ayõrõmõnõn bazõ itikadî ve fõkhî sonuçlarõ vardõr. 
Farzõ inkâr, ki iyi dinden çõkarõr, tekfir sebebi olur. Geçerli mazereti bulun-
madõ õ halde farzõ terkeden kimse fâsõk durumuna dü er. Vâcibin inkârõ 
küfrü gerektirmez. Her iki fiilin de mazeretsiz terki ki iyi uhrevî cezaya 
müstehak kõlarsa da vâcibin terki farzõn terkine nisbetle daha hafif bir kusur 
sayõlõr. badetler konusunda farz terkedilirse o amel bâtõl olur, aynen tekrar-
lanmasõ dõ õnda telâfi imkânõ olmaz. Buna kar õlõk vâcibin terki ile amel bâtõl 
olmaz, ba ka bir ekilde telâfi edilmesine imkân tanõnõr. Meselâ hacda Ara-
fat'ta vakfe farz (rükün) oldu undan terkedilirse hac bâtõl olur. Safâ ile 
Merve arasõnda sa‘y terkedilirse, vâcip terkedilmi  olur ve ceza kurbanõ ile 
telâfi edilebilir. 

Bir fiilin farz oldu unu gösteren delillerin ba lõcalarõ unlardõr: 

a) âriin bir fiilin yapõlmasõnõ emir sigasõ ile istemesi ve aksine delâlet eden 
bir karînenin bulunmamasõ. Meselâ "Namazõ dosdo ru kõlõn, zekâtõ verin" (el-

Bakara 2/43), "Akidleri yerine getiriniz" (el-Mâide 5/1) âyetleri böyledir. b) 
âriin bir fiilin yapõlmasõnõ "farz oldu", "emrolundu" gibi ba layõcõlõk bildiren bir 

ifade ile istemesi. Orucun farz kõlõndõ õnõ, Allah'õn adaleti, iyili i, akrabaya 
yardõmõ emretti ini bildiren âyetler (el-Bakara 2/183; en-Nahl 16/90) böyledir. 
c) Haber verme de il, emir kastedilen bazõ haber cümleleri de farz hükmü ifade 
eder. Kocasõ ölen kadõnõn dört ay on gün, bo anmõ  kadõnõn üç ay hali bekle-
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yece ini bildiren âyetler (el-Bakara 2/228, 234) böyledir. d) Bir hükmün belirli 
bir zümreye veya bütün insanlara yüklendi ini haber veren naslar da farz 
hükmü ifade eder. Meselâ, "Gücü yetenlerin o evi (Kâbe'yi) haccetmeleri Al-

lah'õn insanlar üzerinde bir hakkõdõr" (Âl-i mrân 3/97) âyeti haccõn farziyeti-
nin, "Onlarõn (annelerin) dinen ve örfen mâkul ölçüler içinde yiyece ini ve gi-

yece ini sa lamak çocu un babasõna aittir" (el-Bakara 2/280) âyeti de karõsõ-
nõn nafakasõnõ sa lamanõn koca için farz oldu unun delilidir. e) âriin bir fiilin 
yapõlmasõna sevap ve güzel kar õlõk, terkedilmesine ise a õr ceza verilece ini 
bildirmesi de o fiilin farz oldu unun delilidir. 

Farz, mükellefin ifa sorumlulu u açõsõndan farz-õ ayõn ve farz-õ kifâye ek-
linde iki kõsma ayrõlõr. Farz-õ ayõn, âriin her bir mükellefin ayrõ ayrõ ifa etme-
sini istedi i mükellefiyettir. O emri ba kalarõnõn yerine getirmekte olu u ki iyi 
sorumluluktan kurtarmaz. Aksine bir delil olmadõkça, âriin emirleri o fiilin 
aynî farz oldu una delâlet eder. Namaz, oruç, hac, zekât gibi temel ibadetler 
böyledir. Farz-õ kifâye ise, müslümanlarõn ferden de il de toplum olarak so-
rumlu olduklarõ mükellefiyetlerdir. Cenaze namazõnõn kõlõnmasõ, cihad, ilimle 
me guliyet, meslek ve sanatlarõn icrasõ, iyiliklerin emredilip kötülü ün engel-
lenmesi, ahitlik böyledir. Bu görevleri toplumun bir kesimi yerine getirince 
di erlerinden sorumluluk kalkar. Hiç kimse yerine getirmezse bütün müslü-
manlar vebal altõnda kalõr. Farz-õ kifâyenin sevabõ yalnõz onu i leyene aittir. 
Toplumda farz-õ kifâyeyi ifa edecek ikinci bir ehil kimse kalmadõ õnda artõk bu 
farz tek ehil kimse için farz-õ ayõn hükmünü alõr. Toplumda bir olayla ilgili 
ahitlik yapacak, iyili i emredip kötülü ü engelleyecek veya hastayõ tedavi 

edecek ba ka kimse bulunmadõ õnda bu görevlerin ifasõ ehliyetli ki i için aynî 
farz haline gelir. 

b) Vâcip 

Sözlükte "sabit, lâzõm, var ve gerekli olan ey" anlamõna gelen vâcip fõ-
kõh ilminde fakihlerin ço unlu una göre farz ile e  anlamlõ olup âriin mü-
kelleften yapõlmasõnõ kesin ve ba layõcõ tarzda istedi i fiil demektir. Hanefî-
ler ise kat‘î delille sabit olan hükme farz, zannî delille sabit olan hükme vâ-
cip diyerek ikili bir ayõrõm yapmõ lardõr. Ancak Hanefîler, vâcibin de farz gibi 
kesin olarak yapõlmasõ gerekti i görü ündedir. Onlarõn bu ayõrõmõ daha çok 
delilin kuvvetini ve inkârõn dinî sonuçlarõnõ göstermeyi hedefler. Bu sebeple 
Hanefîler vâcibi ço u yerde "amelî farz" olarak da adlandõrõrlar. Meselâ fõtõr 
sadakasõ, namazda Fâtiha'nõn okunmasõ, vitir ve bayram namazlarõ, kurban 
kesme zannî delille sabit oldu undan Hanefîler'e göre farz de il vâciptirler. 
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Hanefîler'e göre vâcip iki kõsma ayrõlõr: a) Kat‘î bir delile yakõn derecede 
kuvvetli görünen zannî bir delille sabit olan vâcipler. Bu kõsma giren vâcipler 
amelî farz veya zannî farz adõnõ alõr. Vitir namazõ, abdestte ba õn dörtte bir mik-
tarõnõ meshetme böyledir. b) Zannî delil olan haber-i vâhid ile sabit olan vâcipler 
ise önem derecesi itibariyle amelî farzõn altõnda ve sünnetin üstündedirler. Me-
selâ namazda Fâtiha okuma, vitir namazõnda kunut tekbiri, bayram tekbirleri, 
namazõn sehiv secdesi ile ikmal edilen vâcipleri böyledir. 

Vâcibin inkârõ küfrü gerektirmez. Ancak sapõklõkla itham sebebi görülür. 
Vâcibin terki farzõn terki ölçüsünde olmasa bile yine de günah ve sorumlulu u 
gerektirir. Meselâ namazõn vaciplerinden birinin yanõlarak terk edilmesi, sehiv 
secdesini gerektirir. Bir vacibi kasten terk etmek ise, tahrimen mekruhtur ve 
namazõn iadesini  gerektirir. Ahmed b. Hanbel'e nisbet edilen bir görü e göre, 
Kur'an'da yapõlmasõ emredilen fiillere farz, sünnette emredilenlere ise vâcip denilir. 

 

2. MENDUP 

Mendup, te vik edilen, yapõlmasõ kesin olmayan bir tarzda istenen, yani 
farz ve vâcip olmayan davranõ larõn genel adõdõr. Hanefî fõkhõnda, farz ve 
vâcip dõ õnda yapõlmasõ uygun görülen davranõ lar –kuvvetliden zayõfa 
do ru olmak üzere–; sünnet, müstehap (mendup) ve âdâb olarak sõralanõr. 
Di er mezheplerde ise mendup, bir ba layõcõlõk söz konusu olmaksõzõn ya-
põlmasõ istenen ey olarak tanõmlanõr. Bu mezheplerin mendup anlayõ õ, 
Hanefîler'in sünnet anlayõ õna oldukça yakõndõr. Burada fõkõh ilmindeki kul-
lanõmõyla sünnet ve müstehap kavramlarõ ele alõnacaktõr. 

a) Sünnet 

Sünnet, Hz. Peygamber'in söz, fiil ve onayõnõn genel adõ olup fõkõh usu-
lünde Kur'an'la birlikte slâm'õn aslî iki kayna õnõ ve delilini te kil eder. 
Fürû-õ fõkõhta, özellikle de teklifî hüküm açõsõndan sünnet ise, Hz. Peygam-
ber'in farz ve vâcip kapsamõ dõ õnda kalan yani kesin ve ba layõcõ olmaksõ-
zõn tavsiye ve örnek olma niteli ini ta õyan söz ve fiillerinin genel adõdõr. 
Hanefîler'in dõ õndaki fakihler, Allah ve Resulü'nün kesin ve ba layõcõ olma-
yan tarzda yapõlmasõnõ istedi i veya tavsiye etti i fiillerin tamamõnõ kapsa-
mak üzere mendup terimini kullanõrlar. Di er bir ifadeyle, Kur'an ve hadis-
lerden gerek do rudan gerekse dolaylõ olarak bir fiilin yapõlmasõnõn kesin ve 
ba layõcõ olmayan tarzda istendi i yani tavsiye edildi i sonucu çõkarõlabili-
yorsa, bu tür fiillere topluca mendup denilir. Meselâ bo anmalarda ahit 
bulundurulmasõnõ, borçluya mühlet verilmesini, akidle melerin yazõlmasõnõ 
emreden âyetler fakihlerin ço unlu unca böyle anla õlmõ tõr. Mendubun da 
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önem derecesine göre kendi içinde sünnet, müstehap, fazilet, âdâb gibi te-
rimlerle ifade edilen bir derecelendirmeye tâbi tutuldu u görülür. Bu itibarla 
sünnet, mendup grubu içinde yani yapõlmasõ iyi ve güzel olan, tavsiye edi-
len fakat terkedilmesinde bir günah ve cezanõn terettüp etmedi i fiiller gru-
bunda en üst sõrayõ i gal eder. Hanefîler'in ise mendubu genelde müstehap 
mânasõnda kullandõklarõnõ bu arada belirtmek gerekir. 

Sünnet kendi içinde üç kõsma ayrõlõr: Müekked sünnet, gayr-i müekked 
sünnet, zevâid sünnet. Hz. Peygamber'in devamlõ yaptõ õ, sõrf ba layõcõ ve 
kesin bir emir olmadõ õnõ göstermek için nâdiren terketti i fiillere müekked 
sünnet denilir. Bunlar bir bakõma dinî vecîbeler için koruyucu ve tamamla-
yõcõ bir nitelik de ta õmakta olup önem yönüyle farz ve vâcipten sonra 
üçüncü sõrayõ i gal eder. Meselâ abdest alõrken a za ve burna su verme, 
sabah namazõnõn sünneti, ezan, kamet, cemaatle namaz böyledir. Bu nevi 
sünneti yerine getiren Allah katõnda ho  kar õlanõr, övgüye lâyõk görülür, 
sevap kazanõr. Terkeden cezaya ve günaha çarptõrõlmasa da dinen azarlan-
mayõ ve kõnanmayõ hak eder. Öte yandan farz namazlarõn cemaatle kõlõn-
masõ, ezan gibi dinî iârlardan olan sünnetin fert planõnda terki câiz olmakla 
birlikte toplum olarak terk ve ihmali câiz görülmez. 

Hz. Peygamber'in ibadet ve taat türünden olup bazan yaptõ õ bazan da 
terketti i veya ço u zaman yaptõ õ bazan da terketti i fiil ve davranõ lara 
gayr-i müekked sünnet denilir. Nâfile ve müstehap, hatta mendup tabirleri de 
ço u kez bu anlamda kullanõlõr. kindi ve yatsõ namazlarõnõn farzlarõndan önce 
kõlõnan dörder rekâtlõk namazlar, vâcip kapsamõnda olmayan infak ve yardõm 
böyledir. Bu tür sünneti yerine getiren sevap ve övgüye lâyõk görülür, 
terkeden dinen kõnanmaz. Bu iki sünnet (müekked ve gayr-õ müekked) 
çe idine "hüdâ sünneti" de denir. 

Hz. Peygamber'in, Allah katõndan bir tebli  veya Allah'õn dinini açõklama 
niteli i ta õmaksõzõn insan olmasõ itibariyle yaptõ õ normal ve be erî davranõ lara 
ise zevâid sünnet veya âdet sünneti denilir. Hz. Peygamber'in giyim ve ku am 
tarzõ, yeme ve içme tarzõ, zevkleri, kõna ile saç ve sakalõnõ boyamõ  olmasõ böy-
ledir. Esasen bu fiiller dinî mükellefiyet çerçevesinde de ildir. Yapõlmasõ dinen 
tavsiye de edilmemi tir. Bununla birlikte bir müslüman Hz. Peygamber'in bu tür 
davranõ larõnõ ona olan sevgi ve ba lõlõ õndan dolayõ yaparsa sevap ve övgüye 
lâyõk olur. Terkederse kõnanmaz ve günah i lemi  olmaz. 

Farz namazlardan önce ve sonra kõlõnmasõ sünnet olan namazlar için, 
âfiî mezhebinde ayrõca vitir namazõ ve evvalde tutulan altõ gün oruç için 

revâtib sünnet tabiri kullanõlõr. Fakihlerin ço unlu una göre teravih namaz-
larõ da revâtib sünnetler arasõndadõr. 
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b) Müstehap 

Sözlükte, "sevimli olan, tercih edilen ve güzel bulunan i " demektir. Hz. 
Peygamber'in bazan i leyip bazan terketti i, âlimlerin ve sâlih kullarõn öte-
den beri yapageldikleri ve tavsiye ettikleri fiil ve davranõ lara dinî terminolo-
jide müstehap denilir. Müstehaplar ibadetlerin ve be erî ili kilerin daha güzel 
ve verimli olmasõnõ sa layan âdâb ve ahlâk kurallarõ niteli indedir. Meselâ 
sabah namazõnõn ortalõk aydõnlanõncaya kadar, sõcak mevsimlerde ö le na-
mazõnõn serin vakte kadar geciktirilmesi, ak am namazõnda acele edilmesi 
böyledir. Müstehabõn terki dinen kõnamayõ gerektirmeyip sadece evlâ ve 
güzel olanõ terk mânasõ ta õr. Müstehap ço u kez mendup, nâfile, tatavvu, 
âdâb gibi tabirlerle e  anlamlõ olarak kullanõlõr ve yapõlmasõ terkinden evlâ 
olan fiiller arasõnda en alt sõrayõ i gal eder. Bundan sonra yapõlmasõ ile 
terkedilmesi müsâvi olan mubah fiiller gelmektedir. Sünnet ve müstehap 
fiiller, daha genel ifadeyle mendup fiiller, farz ve vâcip grubundaki dinî 
ödevlerin ve bütün be erî-sosyal ili kilerin daha anlamlõ ve verimli olmasõna 
yardõmcõ olan, bir bakõma onlarõ koruyan, onlara maddeten ve ruhen hazõr-
lõk niteli i ta õyan yardõmcõ fiillerdir. Bir yönüyle Hz. Peygamber'in güzel 
ahlâkõnõ, tavsiye ve te viklerini bir yönüyle de slâm toplumlarõnõn ibadet 
hayatõyla ilgili olumlu çizgisini ve tecrübe birikimlerini yansõtõr. Müstehap ve 
sünnetlerin devamlõ terki vâciplerde ve farzlarda da tembellik ve ihmale yol 
açabilece inden do ru bulunmamõ tõr. 

 

3. MUBAH 

Mubah kelimesi sözlükte "açõ a çõkan, açõklanan, serbest bõrakõlan ey" 
demektir. Dinî bir terim olarak ise, bu sözlük anlamõyla ba lantõlõ olarak, 
âriin mükellefi yapõp yapmamakta serbest bõraktõ õ fiilleri ifade eder. Helâl, 

câiz, mutlak gibi terimler de, genelde aynõ mânada kullanõlõr ve mükellefin 
yapmasõ veya terketmesi halinde herhangi bir övgü yahut kõnamayõ gerek-
tirmeyen davranõ larõnõ belirtir. Bununla birlikte aralarõnda bazõ cüz'î anlam 
farklõlõklarõ bulundu u için mubah teriminin yanõ sõra câiz ve helâl terimleri 
üzerinde de ayrõca durmak gerekir. 

Fõkõh usulünde er‘î-teklifî hüküm be  kategoride ele alõnõr. Bunlardan 
vâcip ve mendup yapõlmasõ gerekenleri, haram ve mekruh ise yapõlmamasõ 
gerekenleri ifade eder. Mubah ise iki gruba da dahil olmayõp yapõlmasõ veya 
terkedilmesi yönünde herhangi bir er‘î-dinî yükümlülü ün bulunmadõ õ fiil 
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ve konumu ifade eder. Bazõ usulcüler mubahõ, âriin yapõlmasõna izin ver-
di i fiiller olarak da tarif ederler. 

Bir fiilin mubah oldu u; âriin o eyin helâl ve mubah oldu unu bildir-
mesiyle (meselâ bk. Bakara 2/187, Mâide 5/5), i lenmesi halinde bir vebal ve 
günahõn, dinî bir sakõncanõn bulunmadõ õnõ ifade etmesiyle (meselâ bk. el-

Bakara 2/173, 235) veya herhangi bir yasaktan sonra gelen emirle (meselâ 

bk. el-Mâide 5/2, el-Cuma 62/10) bilinebilece i gibi, o konuda hiçbir dinî ya-
saklama ve kõsõtlamanõn bulunmamasõyla da kendili inden sabit olur; usul-
cüler birincisine er‘î mubah, ikincisine ise aklî mubah adõnõ verirler. Aklî 
mubah, berâat-i asliyye veya istishâbü'l-asl terimleriyle de açõklanõr. Bu da 
bir fiilin dinî- er‘î hükmü konusunda herhangi bir açõklama yoksa, "E yada 
kural olan mubah olmasõdõr" ilkesi gere ince o fiilin mubah oldu una hüküm 
verilmesini ifade eder. Kur'an'da de i ik vesilelerle zikredilen "evleniniz, yi-
yiniz, içiniz, gezip dola õnõz" gibi emirler, esasen helâl ve mubah olan bu 
fiillerin mubah olu unu desteklemek veya açõklamaktan çok bu mubah fiille-
rin i lenmesinde dikkat edilecek kayõt ve artlarõ, hikmet ve amaçlarõ açõkla-
maya yöneliktir. Bu itibarla, bu son grup fiilleri de yine aklî mubah kavramõ 
içinde dü ünmek gerekir. badetler naslara dayanmak durumunda oldu u 
için "ibadet alanõnda aklî mubahlõk" geçerli de ildir; yani âriin naslarla be-
lirledi i ibadetler dõ õnda ibadet çe idi icat edilemez, yapõlamaz. 

Mubahõn hükmü, yapõlõp yapõlmamasõnõn dinen e it de er hükmünde ol-
masõ, yapõlmasõnda da yapõlmamasõnda da sevap ve günahõn olmamasõdõr. 
Bununla birlikte mubahõn iyi niyetle ve ibadet kastõyla i lenmesi halinde fâilin 
ecir ve sevap kazanaca õ da ifade edilir. Bir kimsenin cihada hazõrlõk amacõyla 
spor ve beden e itimi yapmasõ buna örnek gösterilir. Öte yandan, bir fiilin 
kural olarak mubah olmasõ, o fiilin sürekli ve ölçüsüz ekilde i lenmesi veya 
terkedilmesinin de mubah oldu u anlamõna gelmez. Ki inin diledi i zamanda 
istedi i yemek çe itlerinden yemesi mubah olmakla birlikte bu konuda ölçüsüz 
davranõrsa, meselâ a õrõ beslenir veya açlõk grevi yaparsa artõk bu fiil mubah 
olmaktan çõkõp duruma göre mekruh, haram gibi dinî hükümler alõr. Bu yüz-
den de bazõ usulcüler mubah fiillerin, cüz'îye nisbetle bu hükmü ta õsa bile, 
külliye nisbetle ya yapõlmasõ ya da terkedilmesi gereken bir fiil oldu unu belir-
tirler. Aynõ anlayõ õn devamõ olarak, temiz ve mubah olan eyleri tamamen 
terketmenin mekruh ve bazan haram, bunlardan ki inin mâkul ve me rû öl-
çüler içinde yararlanmasõnõn genel hükmünün mendup, onlardan bazõlarõnõ 
bazan yapõp bazan yapmamasõnõn özel (cüz'î) hükmünün ise mubah oldu u 
ifade edilmi tir. Oyun ve e lence, gezip dola ma ve dinlenme esasen ve tek 
tek ele alõndõ õnda mubah davranõ lar oldu u halde bunlarõ devamlõ bir âdet ve 
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alõ kanlõk haline getirip hayatõn di er ödevlerini aksatacak ekilde ölçüsüz ve 
a õrõ davranma mekruh veya haram görülmü tür. Aynõ ekilde karõkoca arasõ 
cinsel ili ki kaideten mubah oldu u halde bunun devamlõ ve kasten 
terkedilmesi, taraflara veya taraflardan en az birine açõk bir zarar verece i ve 
evlili in önemli bir amacõnõ yok edece i için haram sayõlmõ tõr. Bu yakla õm, 
slâm'õn ferdî ve sosyal hayatõ bir düzen ve bütünlük içinde ele alõp ki inin 

kendine, toplumuna ve Rabbine kar õ ödevlerini birbiriyle irtibatlandõrmasõ ve 
böylece hayatõn bütün yön ve ayrõntõlarõna dinî, ahlâkî hatta estetik bir anlam 
kazandõrmasõyla açõklanabilir. 

Burada ayrõca mubahla yakõn anlam ili kisi olan, yer yer e  anlamlõ 
olarak kullanõlan câiz ve helâl kavramlarõna da temas etmekte yarar vardõr. 

a) Câiz 

Câiz sözlükte "geçip gitmek, mümkün, serbest ve geçerli olmak" anlam-
larõna gelen "cevâz" kökünden türetilmi  bir isim olup fõkõh terimi olarak, 
dinen veya hukuken yapõlmasõna müsaade edilen fiilleri ifade eder. Bu an-
lamdaki müsaadeyi belirtmek üzere de "cevâz" kavramõ kullanõlõr. 

Kur'ân-õ Kerîm'de birçok fiilin serbest oldu u ve yasak olmadõ õ de i ik 
ifade tarzlarõyla belirtilmi  olmakla beraber "câiz" lafzõ geçmemektedir. Ha-
dislerde ise bu kelime az da olsa kullanõlmõ tõr (Ebû Dâvûd, “Akzõye”, 12, 

“Dahâyâ”, 6). 

Câiz kelimesi daha çok sonraki devirlerde kar õlarõna çõkan yeni mesele-
leri Kur'an ve Sünnet'in hüküm ve ilkeleri õ õ õnda de erlendirmeye ve çöz-
meye çalõ an slâm hukukçularõnca dinî bir terim olarak geli tirilmi  ve 
"câiz-câiz de il" hükmü olayõn dinî açõdan de erlendirmesini ifadede kulla-
nõlmaya ba lanmõ tõr. Bu anlamda câiz, ibadetlerde "sahih" ile e  anlamlõ ise 
de muâmelâtta daha farklõ bir anlam kazanmõ , sahih (geçerli) tabiri mesele-
nin dünyevî-hukukî yönünü, "câiz" tabiri de uhrevî-dinî yönünü ifade et-
mi tir. Meselâ arap imalâtçõsõna üzüm satmanõn veya ba kasõnõn evlenme 
teklif etti i bir kõza (henüz o konudaki kararõnõ vermeden) tâlip olup onunla 
evlenmenin dinen câiz olmayõp hukuk düzeni açõsõndan geçerli olmasõ böyle 
izah edilebilir. 

Öte yandan, ilk devir slâm hukukçularõ bilhassa "haram" hükmünü Al-
lah'õn yetkisinde gördüklerinden haram ve helâl tabirlerini çok az ve dik-
katle kullanmõ lar, kendi ictihad ve yorumlarõ sonucu ula tõklarõ serbestli i 
veya sakõncayõ ise "câiz ve câiz de il" tabirleriyle ifade etmi lerdir. Çünkü 
haram ve helâl kesin ve açõk bir nassa dayanan ve sadece Allah'õn tayin ve 
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takdir yetkisinde olan dinî bir hükümdür. slâm müctehidlerinin kanaat ve 
hükmü ise, o meseleyi bu haram ve helâl kapsamõnda görüp görmeme an-
lamõ ta õdõ õndan, dinen kesinlik ta õmayan bir yorum niteli indedir. Bu 
sebeple olmalõdõr ki, mezhep imamlarõnõn da dahil oldu u ilk devir slâm 
âlimleri kar õla tõklarõ her ihtilâflõ meseleyi haram veya helâl de er hüküm-
leriyle çözmemi ler, "bence do ru de il", "mahzurlu", "sakõncasõ yok", "çir-
kin" gibi daha esnek tabirleri kullanmayõ tercih etmi lerdir. te "câiz" ve 
"câiz de il" tabirleri de bu ortamda geli mi  ve yo unluk kazanmõ  terimler 
arasõndadõr. 

b) Helâl 

"Haram"õn kar õtõ olan "helâl", sözlükte bir fiilin mubah, câiz ve serbest 
olmasõ ve yasa õn kalkmasõ gibi anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak da 
helâl, er‘an izin verilmi , hakkõnda er‘î bir yasaklama ve kõsõtlama bulun-
mayan davranõ õ ve onun dinî-hukukî hükmünü ifade eder. Câiz, mubah, 
mutlak gibi terimler de aralarõnda cüz'î anlam farklõlõklarõ bulunmakla bir-
likte genelde aynõ anlamda kullanõlõr ve mükellefin yapõp yapmamakta mu-
hayyer bõrakõldõ õ davranõ larõ belirtmek üzere kullanõlõr. 

Helâl de esasõnda câiz ve mubahla e  anlamlõ olmakla birlikte, dinî lite-
ratürde daha çok haramõn zõt anlamlõsõ olarak yani bir eyin yasaklanmamõ  
ve kõnanmamõ  oldu unu bildiren bir terim olarak kullanõlõr. Kur'an'da ve 
hadislerde sõklõkla geçen helâl ve hill tabirleri de genelde bu son anlamda 
kullanõlmõ tõr (bk. Âl-i mrân 3/93; el-Mâide 5/5, 88; Yûnus 10/59; en-Nahl 

16/16). 

 

4. MEKRUH 

Mekruh sözlükte "sevilmeyip kerih, naho  görülen ey" demektir. Bunun 
mastarõ olan kerâhet de sözlükte “çirkinlik, sevimsizlik, bir eyi sevmemek 
ve ho lanmamak” gibi anlamlara gelir. Fõkõh terimi olarak ise mekruh, âriin 
yapõlmamasõnõ kesin ve ba layõcõ olmayan tarzda istedi i fiil ve davranõ lar-
dõr. Gerek âriin bu tarz yasaklamasõ gerekse bu yasaklamanõn sonucu ke-
râhet diye anõlõr; yasaklanan fiil için de mekruh terimi kullanõlõr. Mekruh da 
haram gibi me rû olmayan fiil ve davranõ  olmakla birlikte, aralarõnda bazõ 
farklõlõklar bulunmaktadõr. 

Bir fiilin mekruh oldu unu tesbit edebilmek için naslarõn iyi incelenmesi 
gerekir. Zira âri‘ bu hususu de i ik üslûp ve ekillerde göstermi  olabilir: 
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a) âri‘, bir fiilin yapõlmamasõnõ istemek üzere kerâhet lafzõnõ kullanmõ  
olabilir. Meselâ, "Allah, size dedikodu yapmanõzõ, çok soru sormanõzõ ve mal 
mülk ziyan etmenizi mekruh kõlmõ tõr" (Buharî, “ stikrâz”, 19) hadisinde, 
dedikodunun, çok soru sormanõn ve mal mülk ziyan etmenin mekruh ol-
du u bildirilmi tir. 

b) âri‘, bir fiilin yapõlmamasõnõ istemek üzere, kendisinde haramlõ a 
de il, mekruhlu a delâlet eden bir karînenin bulundu u yasaklama ifadesi 
kullanmõ  olabilir. Meselâ "Allah nezdinde helâllerin en sevimsizi bo ama-

dõr" ( bn Mâce, “Talâk”, 1) hadisinde, helâl lafzõ kullanõldõ õndan âri‘ tara-
fõndan istenmeyen bu fiilin haram de il, mekruh oldu u anla õlmaktadõr. 

c) âri‘ bazan da fiilin yapõlmamasõnõn tercihe ayan oldu unu dolaylõ 
bir üslûpla istemi  olabilir. Meselâ, Hz. Peygamber, "Mehrin en iyisi en ko-
lay olanõdõr" hadisinde mehirde a õrõlõ õn terkedilmesini te vik etmi  ve 
mehirde a õrõlõ a gitmenin mekruh oldu unu zõmnen ifade etmi tir. 

Mekruh fiil i leyen cezayõ hak etmez; bazan kõnanma ve azarlamaya 
müstehak olur. Ancak mekruh fiili Allah rõzâsõ için terkeden, ki i, övülmeye 
ve sevaba müstehak olur. 

Bu açõklamalar fakihlerin ço unlu una göredir. Hanefî fakihlere göre ise 
mekruh iki nevidir: 

a) Tahrîmen Mekruh 

Bu, âriin yapõlmamasõnõ kesin ve ba layõcõ tarzda istedi i bir fiil ol-
makla birlikte, bu talep haber-i vâhid gibi zannî bir delil ile sabit olmu tur. 
Bu tür mekruh harama yakõn olup, vâcibin kar õtõdõr. ki ki i arasõnda yapõ-
lan bir akdi bozmak üzere yeni bir fiyat teklif etmek, ba kasõnõn evlenme 
teklifinde bulundu u kadõna evlenme teklifinde bulunmak gibi. Vâciplerin 
terkedilmesi de mekruhtur. Bu nevi mekruhun hükmü, haram bir fiili i leye-
nin hükmü gibidir, yani cezayõ gerektirir. Ancak haramdan farkõ, bunu inkâr 
eden ki i kâfir olmaz. 

Fakihlerin ço unlu u haramõ, tahrîmen mekruhu da kapsayacak ekilde 
tanõmlar. Onlara göre haram " âriin yapõlmasõnõ kesin ve ba layõcõ tarzda 
kat‘î veya zannî bir delil ile istedi i fiil"dir. u halde Hanefîler'in tahrîmen 
mekruh olarak de erlendirdikleri fiillere, di er mezhep fakihleri haram de-
mektedirler. Hanefîler'den mam Muhammed de tahrîmen mekruhu haram 
olarak nitelendirmekle birlikte, zannî delil ile sabit oldu undan onu inkâr 
edenin küfrüne hükmedilemeyece i kanaatindedir. 
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b) Tenzîhen Mekruh 

Bu, âriin yapõlmamasõnõ kesin ve ba layõcõ olmayan bir tarzda istedi i 
fiildir. Bu tanõm, cumhûr-õ fukahânõn mekruh tanõmõna uygundur. Tenzîhen 
mekruh, helâle yakõn olup, mendubun kar õtõdõr. kindi namazõndan sonra, 
güne in batmasõndan az önce nâfile namaz kõlmak, so an, sarõmsak yiyerek 
camiye gitmek, abdest alõrken suyu israf etmek gibi fiiller bu kõsma örnek 
verilebilir. Bu nevi mekruhun hükmü, herhangi bir cezayõ ve kõnanmayõ 
gerektirmemesidir. Ancak tenzîhen mekruh hükmündeki fiili istemek, üstün 
ve faziletli olan davranõ  tarzõnõn terkedilmesi demektir. 

Dinî literatürde yer alan ve özellikle ibadetler alanõnda sõklõkla söz ko-
nusu edilen mekruhlar -mendublarda oldu u gibi- mükellefleri dinî hayata, 
haramdan, kötü ve çirkin i lerden uzak durmaya hazõrlayõcõ, dinî vecîbelerin 
daha anlamlõ ve verimli ekilde ifa edilmesini destekleyici bir i lev ta õr. 
Aynõ ekilde mekruhlardan kaçõnma, Hz. Peygamber'in önerilerini, güzel 
ahlâk ve ya ayõ õnõ, slâm toplumlarõnõn ortak kültürünü, tecrübe birikimini 
ve ahlâkî de erlerini iyi izleyebilmek açõsõndan da son derece önemlidir. 

 

5. HARAM 

Teklifî hükümlerden biri olan haram; sözlükte "yasak, memnu" demek 
olup helâlin zõddõdõr. Dinî terim olarak ise, “ âriin yapõlmasõnõ kesin ve ba -
layõcõ bir ifade ve üslûpla yasakladõ õ fiil”dir. Yasaklama i ine tahrîm veya 
hazr, yasaklanan eye harâm, muharrem veya mahzûr, bu yöndeki hü-
küm ve vasfa da hurmet denilir. 

Haram ve mekruh, âriin yasakladõ õ, yapõlmasõnõ istemedi i fiillerin iki 
nevidir. Yasaklama açõk ve kesin bir üslûpla ve delille olmu sa haramdan, 
daha esnek ve yumu ak bir üslûpla veya daha zayõf bir delille olmu sa 
mekruhtan söz edilir. 

Ço unlu unu Hanefîler'in te kil etti i bir grup slâm hukukçusu ve usul-
cüsü, bir fiilin haram hükmünü alabilmesi için hem Kur'an âyetleri, 
mütevâtir ve me hur sünnet gibi sübûtu kesin (veya kesine yakõn) bir delilin, 
hem de bu delilin açõk ifadesinin bulunmasõnõ art ko arlar. Bu sebeple de, 
âhâd hadislerle sabit olan veya dolaylõ bir ekilde ifade edilen yasaklara 
"tahrîmen mekruh" adõnõ verirler. Ço unluk ise, itikadî yönden olmasa bile 
amelî bakõmdan zannî delilleri yeterli gördü ünden, âhâd hadislerle sabit 
yasaklarõ da haram olarak adlandõrõrlar. 
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a) Haram Fiillerin Nevileri 

Haram fiiller iki nevidir: 

1. Haram li-aynihî. âriin, bizzat kendisindeki kötülük sebebiyle, ba -
tan itibaren ve temelden haramlõ õna hükmetti i fiildir. Zina, hõrsõzlõk, adam 
öldürme, dinen murdar sayõlan eti yeme, evlenme mânii olanlarla evlenme 
gibi. Bu tür bir haram fiili i leyen ki i günahkâr olur ve âhirette cezaya 
çarptõrõlmayõ hakeder. Bu, haramõn uhrevî sonucudur. Bir de haram olan bir 
fiile ba lanan dünyevî sonuçlar vardõr. öyle ki: Bir müslüman böyle bir fiili 
yaparsa, bâtõl kabul edilir ve fiile hiçbir olumlu hüküm ba lanamaz. Meselâ, 
zina fiili nesep ve mirasçõlõ õn sübûtu için sebep olamaz. Hõrsõzlõk fiili de 
mülkiyetin sübûtu için bir sebep olamaz. Murdar etin satõ õ bâtõldõr ve böyle 
bir sözle meye hukukî sonuç ba lanamaz. Ancak bu tür haramlarõn bir 
kõsmõ zaruret durumunda mubah hale gelebilir. Meselâ, açlõktan ölecek du-
ruma gelen bir ki inin, ölmeyecek miktarda domuz etinden yemesine müsa-
ade edilmesi böyledir. 

2. Haram li-gayrihî. Aslõnda me rû ve serbest oldu u halde, haram kõ-
lõnmasõnõ gerekli kõlan geçici durumla ilgili olan fiildir. Meselâ, bayram gü-
nünde oruç tutmak böyledir. Esas itibariyle orucun kendisi me rû bir fiildir. 
Fakat Allah bu fiilin bayram gününde yapõlmasõnõ haram kõlmõ tõr. Çünkü 
bu günde kullar Allah'õn misafirleri sayõlõrlar. Bayram gününde oruç tutmak 
ise, böyle bir misafirli i kabullenmekten kaçõnmak anlamõna gelir ki, bu 
davranõ  müslümana yakõ maz. 

Peygamberimiz bir hadisinde "Bir kimse, din karde inin pazarlõ õ üzerine 

pazarlõk etmesin, ba kasõnõn evlenme teklifinde bulundu u kadõna evlenme 

teklifinde bulunmasõn" (Buhârî, “Büyû‘”, 58; Müslim, “Nikâh”, 38) buyurarak, 
hadiste zikredilen durumlarda alõm satõm ve nikâh sözle mesini yasaklamõ -
tõr. Bu yasaklama, anõlan sözle melerin mahiyetlerinden de il, bu sözle -
melerin dõ õndaki sebebe; din karde ini incitme ve üzme sebebine dayan-
maktadõr. 

Yine, cuma namazõ ile yükümlü ki i bakõmõndan cuma namazõ esnasõnda 
alõ veri le me gul olmak, haksõz olarak ele geçirilen arazide namaz kõlmak, di-
nen yasak birer fiil olmakla beraber, yasaklõk fiilin mahiyeti ile de il, onu çevre-
leyen zaman veya mekân faktörü ile ilgilidir. Bu ve benzeri durumlarda, yasa õ 
ihlâl sebebiyle ki inin günahkâr ve uhrevî sorumluluk üstlenmi  olaca õ husu-
sunda fikir birli i bulunmakla birlikte, ibadetin veya hukukî i lemin dünyevî 
hükümler açõsõndan geçerli sayõlõp sayõlmayaca õ tartõ õlmõ tõr. Fakihler haramlõk 
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yönünü daha a õr bulduklarõ durumlarda ameli, dünyevî sonuçlarõ bakõmõndan 
da geçersiz saymõ lardõr. 

b) Haramlõk Hükmü fade Eden Lafõzlar 

Âyet ve hadisler bir eyin haram oldu unu de i ik üslûp ve ifade tarzla-
rõyla bildirirler: 

a) Bazan âyet ve hadislerde, bir eyin haram oldu u "haram" lafzõyla 
açõkça ifade edilir. Meselâ, "Anneleriniz, kõzlarõnõz... (ile evlenmeniz) sizlere 

haram kõlõndõ" (en-Nisâ 4/23), "Meyte, kan, domuz eti, Allah'tan ba kasõ 

adõna bo azlanan, bo ulmu , vurularak öldürülmü , yukarõdan dü üp öl-

mü , boynuzlanõp öldürülmü , yõrtõcõ hayvanlarca parçalanmõ  hayvanlar... 

ölmeden yeti ip kestikleriniz müstesna, size haram kõlõndõ" (el-Mâide 5/3) 
âyetlerinde oldu u gibi. 

b) Bazan, "Bir müslümanõn malõ, rõzâsõ olmadõkça, bir ba kasõna helâl ol-

maz" (Müsned, V, 72) hadisinde oldu u gibi, o eyin helâl olmadõ õ bildirilir. 

c) Bazan bir i in yapõlmasõ yasaklanõr, ondan uzak durulmasõ istenir. 
"Fakirlik korkusuyla çocuklarõnõzõ öldürmeyin" (el-En‘âm 6/151), "Zinaya 

yakla mayõn, çünkü o açõk bir kötülüktür ve kötü bir yoldur" (el-Hac 22/30) 
âyetlerinde oldu u gibi. 

d) Bazan da bir fiilin i lenmesine ceza tertip edilir. ffetli kadõnlara zina if-
tirasõnda bulunanlara seksen de nek vurulmasõnõ isteyen (en-Nûr 24/4), yeti-
min malõnõ haksõz olarak yiyenlerin karõnlarõna ate  yemi  olduklarõ ve alevli 
ate le cezalandõrõlacaklarõnõ bildiren (en-Nisâ 4/10) âyetlerde oldu u gibi. 

c) Haram Hükmünü Belirleme Yetkisi 

Haram ve gayri me rû, dinî bir kavram olup bunu tayin de sadece Al-
lah'õn tasarrufunda olan bir konudur. Hz. Peygamber'in bu konudaki hadis-
leri, Allah'õn hükmünü ve iradesini beyandan ibarettir. Kur'an'õn Ehl-i ki-
tap'la ilgili olarak "Onlar Allah'õ bõrakõp hahamlarõnõ, rahiplerini ve Meryem 

o lu Îsâ'yõ Rab edindiler..." (et-Tevbe 9/31) âyeti nâzil oldu unda, daha 
önce hõristiyan iken müslüman olan Adî b. Hâtim Hz. Peygamber'e gelerek, 
"Ya Resûlallah! Onlar din adamlarõna ibadet etmediler ki!" demi tir. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber u açõklamayõ yapmõ tõr: "Evet, dedi in do rudur. 

Ancak yahudi ve hõristiyan din adamlarõ helâli haram, haramõ da helâl 

saymõ lar, onlar da buna tâbi olmu lardõr. te onlarõn din adamlarõna ibadet 

etmeleri bundan ibarettir" (Tirmizî, “Tefsîr”, 9-10). 



FIKIH 177 

 

Kur'an'õn konuyla ilgili ba ka bir âyeti ise öyledir: "Diliniz yalana alõ -

mõ  oldu u için her eye " u haramdõr, bu helâldir" demeyin. Zira Allah'a 

kar õ yalan uydurmu  olursunuz" (en-Nahl 16/116). 

Ancak, Kur'an ve Sünnet haramõ belirlerken ayrõntõdan ziyade kaideyi 
ve belirli durumlarõn hükmünü vazetmekte olup, bu genel kuralõn her de-
virde anla õlõp uygulanabilir tarzda takdim edilmesini o devrin slâm toplu-
muna, yetkili ve bilgili slâm bilginlerine bõrakmõ tõr. Böyle oldu u içindir ki, 
özellikle ilk devir slâm bilginleri "haram" tabiri ile Allah'õn açõkça haram 
kõldõ õ hususlarõ kasteder, hakkõnda kesin ve açõk nas bulunmayan eyler 
içinse "haram" demekten kaçõnõrlar, bunlarõ ifade de daha çok "mekruh, ho  
de il, do ru de il, sakõncalõ, câiz de il" gibi tabirleri kullanõrlardõ. 

d) Haramdan Kaçõnmanõn Önemi 

Müslümanlar, Allah'õn yasaklarõnõ gerek maddî unsur ve gerekse nihaî 
hedef itibariyle iyi kavrayabildikleri ölçüde iyi müslüman olurlar, lâyõk ol-
duklarõ ölçüde dünyevî ve uhrevî kar õlõ a ula õrlar. Bu konularda 
sünnetullah hâkimdir. Kur'an'da, Allah'õn koydu u ölçülere, sõnõr ve yasak-
lara uymayanlarõn sadece kendilerine yazõk etti inin sõklõkla tekrarlanmasõ 
herhalde buna i aret etmektedir. 

Öte yandan slâm dininin bir eyi haram kõlõ õ ve gayri me rû olarak ni-
telendirmesi birçok hikmete dayanõr. Dinin emir ve yasaklarõ, kulun Rabbi 
kar õsõnda ciddi bir sõnav veri i anlamõnõ ta õdõ õ gibi, emrin tutulmasõnõn, 
yasa a uyulmasõnõn kullara yönelik dünyevî ve uhrevî birçok yararõ da var-
dõr. Zaten bu, ilâhî adaletin tabii bir sonucudur. 

Ayrõca, dinin haram ve gayri me ru olarak ilân edip kaçõnõlmasõnõ iste-
di i eyler, müslümanõn dünyasõnõ zehir edecek, ona soluk aldõrmayacak 
yo unlukta ve a õrlõkta ve onu mahrumiyetler içinde bõrakacak tarzda da 
de ildir. Aksine her yasa õn me rû zeminde alternatifi, daha iyisi ve temizi 
gösterilmi tir. Çirkin ve kötü olan yasaklanmõ , iyi ve temiz olan helâl kõ-
lõnmõ tõr. 

E yada aslolan helâl ve serbest olu tur. Bunun için de slâm ancak çok 
gerekli ve önemli durumlarda yasaklar koymu , öte yandan zaruretler, bek-
lenmedik artlar, zorlamalar ve hayatî tehlikeler kar õsõnda bazõ yasaklarõn 
geçici olarak ve ihtiyaç miktarõnca ihlâlini de belli bir müsamaha ile kar õla-
mõ tõr. Ancak zaruret ve ihtiyacõn tayin ve takdirinde ferdî kanaatlerden 
ziyade er‘î ölçülerin esas olaca õ açõktõr. 
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unu da belirtmek gerekir ki, bir hususun âri‘ tarafõndan açõkça ve 
do rudan haram kõlõnmasõ ile dolaylõ olarak yasaklanmasõ arasõnda ince bir 
fark bulundu u gibi, bir i in naslar tarafõndan ilke olarak haram kõlõnmasõ ile 
slâm bilginlerinin bir fiili o yasa õn kapsamõnda kabul etmeleri arasõnda da 
belli ölçüde fark vardõr. Ancak bu konuda fertlerin bireysel ve sübjektif ter-
cih ve de erlendirmelere göre davranmalarõnõn da isabetli bir yol olmadõ õ, 
fertleri mesuliyetten kurtarmayaca õ, bu konunun slâm hukuk disiplini 
içerisinde belli bir ilmî ve idarî otoriteye ba lanmasõnõn gereklili i de açõktõr. 
Kanunla tõrmanõn ve merkezî ortak otoritenin bulunmadõ õ dönemlerde bu 
düzenlemeyi fõkõh mezhepleri belli ölçüde ba armõ , er‘î yasaklarõn sõnõrõnõ 
çizip muhtevasõnõ belirlemede devirlerinin artlarõna göre bazõ ölçüler geli -
tirmi lerdir. 

Hile ve dolaylõ yollar gayri me rû olanõ helâl kõlmaz. Bilgisizlik bu ko-
nuda mazeret olmadõ õ gibi ki inin niyetinin iyi olmasõ da ço u zaman ye-
terli de ildir. Vasõtalarõn da gayeler gibi me rû olmasõ gerekir. Haramõn adõnõ 
de i tirmek, ço unlu un o i i yapõyor olmasõ ölçü alõnarak me rû görmek de 
ki iyi mesuliyetten kurtarmaz. Haramdan ve harama yol açan vasõtalardan 
kaçõnmak gerekti i gibi, haram üphesi ta õyan i lerden ve kazançlardan da 
uzak durmak gerekir. Hz. Peygamber'in u hadisi bu konuda ihtiyat ve 
takva sahipleri için güzel bir ölçü vermektedir: "Helâl apaçõk belli, haram da 

apaçõk bellidir. Bunlarõn arasõnda, halktan birço unun helâl mi haram mõ 

oldu unu bilmedi i üpheli eyler vardõr. Dinini ve namusunu korumak için 

bunlarõ yapmayan kurtulu tadõr. Bunlardan bazõsõnõ yapan kimse ise haram 

i lemeye çok yakla mõ  olur. Nitekim korunun etrafõnda hayvanlarõnõ otla-

tan kimse de koruya dalma tehlikesi ile burun buruna gelmi  olur. Dikkat 

ederseniz her hükümdarõn bir korusu vardõr. Allah'õn korusu da haram kõl-

dõ õ eylerdir" (Buharî, “Büyû‘”, 2, Müslim, “Müsâkat”, 20). 

Samimi bir müslüman, hâricî artlar, toplumun kötü gidi atõ ne olursa 
olsun her yer ve zamanda dosdo ru olan, dinin ahkâmõnõ uygulayan, güve-
nilen ve inanõlan bir kimse olmak, istikameti ve hayatõ ile slâm'õn tebli cisi 
ve iyi örne i olmak zorundadõr. 

bb) Azîmet ve Ruhsat 

Sözlükte azîmet "bir eye kesin olarak yönelmek, niyetlenmek" anla-
mõndadõr. Fõkõh ilminde ise, "me akkat, zaruret ve ihtiyaç gibi ârõzî bir se-
bebe ba lõ olmaksõzõn ilkten konmu  olan ve normal durumlarda her bir 
mükellefe ayrõ ayrõ hitap eden aslî hüküm" demektir. 
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Azîmet farz, vâcip, sünnet, müstehap niteli indeki bir davranõ õn yapõl-
masõnõ; haram, mekruh gibi davranõ larõn da yapõlmamasõnõ ifade eden bü-
tün teklifî hükümleri içine alõr. Meselâ namaz, oruç, hac ba ta olmak üzere 
Allah'õn kullarõnõ yükümlü tuttu u bütün dinî vecîbeler genel tarzda her 
mükellef ki i için konulmu  birer azîmet hükmüdür. Aynõ ekilde arap 
içme, domuz eti yeme, zina etme gibi haram olan fiiller de her mükellefi 
ba layõcõ genel hükümlerdir. 

Azîmetin kar õtõ ruhsattõr. Sözlükte "kolaylõk, devamlõ olan" ruhsat, fõkõh 
ilminde "me akkat, zaruret, ihtiyaç gibi ârõzî bir sebebe ba lõ olarak azîmet 
hükmünü terketme imkânõ veren ve yalnõz söz konusu ârõzî durumla sõnõrlõ 
bulunan hafifletilmi  ve geçici hükmü" ifade eden bir terimdir. Meselâ mükel-
leflerin oruç tutmasõ bir azîmet hükmüdür. Fakat hasta ve yolculara kar õla -
tõklarõ güçlük sebebiyle, oruç tutmama kolaylõ õ tanõnmõ  ve bunlardan tuta-
madõklarõ oruçlarõnõ normal hale dönünce kazâ etmeleri istenmi tir. Domuz 
etinin yenmesi, arabõn içilmesi haram oldu u halde, susuzluktan veya açlõk-
tan ölme tehlikesiyle kar õla an kimseye bu azîmet hükmünü terkedip domuz 
etinden veya araptan hayatî tehlikeyi atlatacak miktarda yemesi içmesi mu-
bah kõlõnmõ tõr. badetlerin ekil artlarõyla ilgili birçok ruhsatõn tanõnmõ  ol-
masõ da burada hatõrlanmalõdõr. Bu ruhsatlar, zaten mükellefiyetlerin çok az ve 
sõnõrlõ tutuldu u slâm dininin rahmet ve kolaylõk dinî olmasõnõn, Allah'õn kul-
larõ için zorlu u de il kolaylõ õ dilemi  bulunmasõnõn tabii sonuçlarõdõr. 

Dinin teklifî hükümleri incelendi inde birkaç çe it ruhsatõn bulundu u 
görülür. 

a) Haramõ leme Ruhsatõ. Zaruret veya zaruret derecesine varan ih-
tiyaç hallerinde haram bir fiil mubah hatta vâcip hale gelebilir. Haramõ i -
leme ruhsatõnõn bulundu u bazõ durumlarda mükellef azîmet hükmüne uy-
makla ruhsattan yararlanma arasõnda serbest bõrakõlõr. Ölüm tehdidi altõnda 
kalan kimsenin imanõnõ gizleyip küfrü telaffuz etmesine ruhsat vardõr. Bu 
mubah olmakla birlikte bu kimse imanõnõ açõklamakta direnir de öldürülürse 
ehid olur. Âyette böyle bir ruhsat yazõldõ õ gibi (en-Nahl 16/106) Hz. Pey-

gamber böyle bir zorlama sonucu öldürülen müminin ehid oldu unu haber 
vermi tir. Bazõ durumlarda ise mükellefin azîmet hükmünü terkedip ruhsat-
tan yararlanmasõ vâcip hale gelir. Açlõk yüzünden ölüm tehlikesiyle kar õla-
an kimsenin domuz eti yiyerek veya ölüm tehdidi altõnda bulunan kimse-

nin dini tebli den vazgeçerek hayatõnõ kurtarmasõ vâcip oldu undan, bu 
kimsenin azîmet hükmünde õsrar edip ölmesi halinde günahkâr olaca õ gö-



180 LM HAL 

 

rü ü hâkimdir. Âyette de zaruret kar õsõnda kalan için bu tür bir ruhsattan 
söz edilir (el-Bakara 2/173). 

b) Vâcibi Terketme Ruhsatõ. Farz veya vâcip olan bir fiilin edasõnda 
mükellef için ek bir me akkat bulundu unda, bu vâcibi terketme ruhsatõ tanõ-
nõr. Ramazan orucu bütün mükelleflere farz oldu u halde hasta ve yolculara, 
sonradan kazâ etmek üzere oruç tutmama kolaylõ õ tanõnmõ tõr. Mükellef bu 
ruhsattan yararlanõp yararlanmamakta serbesttir. 

Ölüm tehlikesi gibi a õr sonuçlarõn söz konusu olmadõ õ durumlarda azî-
mete göre mi, ruhsata göre mi davranmanõn daha sevap oldu u hususunda 
slâm âlimleri farklõ görü ler ileri sürmü lerdir. Meselâ Hanefîler'e göre, yolcu-

luk esnasõnda dört rek‘atlõ farz namazlarõn kõsaltõlarak iki er rek‘at kõlõnmasõ 
esasen bir azîmet hükmüdür. Bu sebeple de yolcunun bu namazlarõ iki er 
rek‘at kõlmasõ asõldõr. Buna kar õlõk, yolcunun oruç tutmama ruhsatõ bulunsa 
bile, ilgili âyetin dolaylõ ifadesinden de hareketle (el-Bakara 2/184), zorlanma-
yacaksa oruç tutmasõnõn daha faziletli oldu u ileri sürülmü tür. 

c) Genel Kurala Aykõrõ Bazõ Akidleri ve Hukukî lemleri Yapabilme 
Ruhsatõ. Bazõ akidler ve hukukî i lemler slâm hukukunun o konudaki genel 
kurallarõnõ veya genel er‘î delillere aykõrõ oldu u halde insanlarõn duydu u 
ihtiyaca ba lõ olarak mubah sayõlmõ tõr. leride teslim edilecek bir malõn pe in 
para ile satõn alõnmasõ demek olan selem akdi, mevcut olmayan bir malõn sa-
tõmõ mahiyetinde olsa da, insanlarõn ihtiyacõna binaen Hz. Peygamber tarafõn-
dan câiz görülmü tür. Eser sipari i sözle mesi de (istisna) böyledir. 

d) Önceki semavî dinlerde mevcut a õr hükümlerin slâm'da kaldõrõlmõ  
olmasõ da, ilâhî te riin genel seyri içinde slâm ümmeti için ruhsat hükmün-
dedir. Namazõn, ibadete ayrõlmõ  yerin dõ õnda geçerli olmamasõ, ganimetle-
rin haram olmasõ, malõn dörtte birinin zekât olarak kesilmesi hükümlerinin 
müslümanlar hakkõnda kaldõrõlmõ  veya çok hafifletilmi  olmasõ böyledir. 

 

IV. LM HAL 

lim ve hâl kelimelerinden olu mu  bir isim tamlamasõ olan ilmihal (ilm-i 

hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanlarõn dinî bilgi ve 
uygulama bakõmõndan ihtiyaç duydu u, bir bakõma müslüman olmanõn ve 
Müslümanlõ õn icaplarõnõ yerine getirmenin ön artõ durumundaki temel 
bilgiler ilmihal diye anõlmõ tõr. 
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Fõkõh ilminin tarihî geli imi hatõrlanõrsa, ilk dönemlerdeki yo un ictihad 
ve fetva faaliyetinin mezheplerin te ekkülü ile belirli bir sisteme oturdu u, 
orta dönemlerden itibaren fõkõh mezheplerinin hem toplumda hukukî istikrar 
ve güveni, uygulama ve yargõ birli ini sa lamada hem de fertlere ibadet ve 
ahvâl-i ahsiyye alanõnda rehberlik etmede önemli bir rol üstlendikleri bi-
linmektedir. Mezheplerin farklõ bölgelere yayõlõp mezhep içi ictihad ve fet-
valarõn çe itlenmesi ve zenginle mesiyle birlikte aynõ ihtiyaç tekrar hisse-
dilmeye ba lanmõ , bu sebeple de mezhep içinde olu an farklõ görü ler ara-
sõnda sahih ve muteber olanõn belirlenmesi ve bunlarõ esas alan metinlerin 
yazõlmasõ cihetine gidilmi tir. Bu dönemde mezheplerin muteber metinlerinin 
de kamu kesiminde ve bireysel hayatta yukarõda sözü edilen türden pratik 
bir ihtiyacõ kar õladõ õ söylenebilir. Bu kademede mezhep fõkhõnõ doktriner 
tarzda inceleyen hacimli eserlerin yanõ sõra mezhep fõkhõnõn ana çizgisini 
ortaya koyan muhtasar el kitaplarõnõn da kaleme alõndõ õ ve belli oranda 
ra bet gördü ü bilinmektedir. Çünkü hem âyet ve hadisler ile toplumsal 
hayat ve problemler arasõndaki ba õ kurmak, âyet ve hadisler etrafõnda zen-
gin bir hukuk kültür ve doktrini olu turmak hem de toplumda hukukî istik-
rar ve güven ortamõnõ, yargõ ve uygulama birli ini sa lamak, Müslümanlõ õ 
ö renmek ve ya amak isteyenlere sade, kolay ve anla õlabilir temel dinî 
bilgileri sunmak gerekliydi. Fõkõh mezheplerinin de i ik dönemlerinde ka-
leme alõnan ve mezhebin klasik literatürünü te kil eden bu hacimli ve muh-
tasar kitaplar böyle bir amaca hizmet etmi tir. 

slâm toplumunda her dönemde canlõ bir ekilde var olan fetva verme (iftâ) 
faaliyeti de dinî hükümlerin ve mezhep görü lerinin âdeta günlük hayata uyar-
lamasõ mahiyetindedir. Bu sebeple fetva kitaplarõnõn da temel dinî bilgilerin yay-
gõnla masõ ve fertlerin bu konudaki amelî ihtiyacõnõn giderilmesinde etkin bir rolü 
olmu tur. Bu zengin tedvin faaliyeti içinde bütün müslümanlar için kaçõnõlmaz 
olan asgari ortak bilgilerin, ayrõca her müslümanõn kendi durumuna göre bilmesi 
gereken temel dinî bilgilerin özlü bir ekilde ve belli bir mezhep gelene ine ba lõ 
kalõnarak yazõldõ õ kitaplar ile fetva kitaplarõ slâm toplumundaki ilmihal gelene-
inin ilk nüvelerini te kil ederler. lmihal bilgileri arasõnda slâm toplumunun dinî 

hatta günlük hayata ili kin tecrübe birikimi ve gelene i de ana hatlarõyla mev-
cuttur. Böylece dinî e itim için ba langõç, dinî hayat açõsõndan ortak payda de e-
rindeki ilmihal bilgileri, fertler için de kaçõnõlmaz pratik bir ihtiyacõ kar õlamõ tõr. 
Çünkü dinî hükümleri aslî kayna õ olan er‘î delillerden elde etme ve elde edilen 
bilgiler ile günlük hayatõn ihtiyaç ve problemleri arasõnda ba  kurma ciddi bir 
ilmî çabayõ, bilgiyi ve uzmanlõ õ gerektirdi inden her bir müslümandan böyle bir 
çabayõ beklemeye imkân bulunmadõ õ gibi buna ihtiyaç da yoktur. 
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lmihal bilgilerinin ba õnda inanç, ahlâk ve ibadet esaslarõ ile hemen her-
kesin günlük hayatta kar õla tõ õ meselelere ili kin temel hükümler gelir. lmi-
hal kitaplarõnõn özünü olu turan fetva kitaplarõnda fõkhõn genel bir özeti ve 
sõkça kar õla õlan fõkhî meselelerin çözüm örnekleri verilmi tir. Geni  ilmihal 
kitaplarõnda ise inanç, ahlâk, ibadet ve helâl-haram yanõ sõra peygamberler 
tarihi, Hz. Muhammed'in hayatõ ve örnek ahlâkõ (siyer) ile aile hukuku 
(münâkehât) bölümleri de yer alõr. Çünkü bu konular da hem her müslümanõn 
öncelikle bilmesi gereken bilgileri, hem de ferdî hayatõnda devamlõ yüz yüze 
kaldõ õ problemlerin cevaplarõnõ içermektedir. 

 


