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İSLAM HUKUKUNDA lVIASLAHAT VE 
lVIEFSEDET ANLA YIŞI 

Dr .. _ABDÜLKADİR ŞENER . 

İslam hukukunda önemli bir yer tutan · "maslabat" ( ~ ) terimi, 
_1\:rapça bir sözcük olup iyileşme, düzelme, elverişli bulunma v.b. anlamlara 
gelen "salaba-salıilı" ( eL.-C~ ) kökünden türetilmiş ve sözlük baki
mından yarar, menfaat ve iyiliğe vasıta olan şey anlamlarını ifade etmektedir. 
İslam hukukunda maslahat'm .karşıtı olarak "fesede-fesad" ( ..W~ .)W) 

kökünden türetilmiş olan "mefsedet" ( ö.l.-ıi.. ) kelimesi kullanılır ki bunun 
çoğulu "mefasid" ( ..ı...U. ) dır. Maslıilıat'm çoğulu da "masalilı" ( [L... ) 
dır. Maslıilıat yerine "menfaat" ( :i...A:... ) ve mefsedet yerine de "mazarrat" 
( ;; ~ ) kelimeleri kupanıldığı vakidir. 

İslamiyet, esas itibariyle insan maslahatlanna·, fert ve toplum menfaat
larm~ son derecede önem vermiştir. Bu bakımdan insan fiilierinin maslahat 
veya mefsedet açısından değerlendirilmesi, İslam· hukukunda önemli bir koriu 
olarak karşmııza çıkmaktadır. 

islam hukukçularına göre fiiller beşe ayrılır : 

1- Halis maslahatı içine alan fiiller. 

2- Mas]ıilıat yönü üstün olan fiiller. 

3- Halis mefsedeti içine alan fiiller. 

4- Mefsedet yönü üstün olan fiiller. 

5- Maslaıiat veya mefsedet bakımından eşit olan fiiller. 

Bunlardan bi.r!nci ve ikinci kısma giren fiiller, bütün semavi dinler ta
rafından enıredilmiş, üçüncü ve dördüncü kısma girenler de yasaklanmıştır. 
Daha geniş bir tabirle: bütün hukuk düzenleri, bu dört kısım fiiller üzerinde 
durur; maslahatı temin ve mefsedeti- önlemek için çalışır1 • 

1 İbn-i Kayyim el-Cevziyye, MiftWın Diiri's-Sa'iide, Mısır, 1323, c. II, s. 15. 
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Dünyada mutlak meufaat veya mutlak mazarrat (halis maslahat veya 

halis mefsedet) var mıdır? Bu konu, islam bilginleri arasırıda tartı~malara 
yol açmıştır. Dünya maslahatlan tamamen meşakkatten uzak olamazlar. 

Yemek hile çiğnenmeden yutulmaz. Demek ki mutlak İlıaslahat yoktur .. Mef· 
sedet'in de bir iyi yanı bulunabilir. Sözgelimi kişi, tamamen yasak olan zina· 

dan da tat alabilir. Yani mutlak mefsedet de yoktur; Nitekim Kur'an-i Ke· 
rimde, "Biz, imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz."• huyurulmuştur. 

Hz. Peygamber'in bir hadisi de, "Cennet'in etrafı hoşlanılmayan şeylerle, 

Cehenneminetrafı da şehe...-i arzularla çevrilmiştir."3 mealindedir ki bu, iyilik 

yollannın dikenli ve kötülüklerin çekici yanlan bulunduğunu işaret etmekte· 
dir. O halde bir işin hangi yönü üstüuse ona göre hüküm vermek gerekir. 4 

" .. .İçki ve kumarın zararlan faydalarmdan daha büyüktür."• mealindeki 
ayet'ten de anlaşılacağı üzere, az olan maslah at veya mefsedeti nazar-i itibare 

almak, maslahat yönü üstün olan şeylere göre hareket etİnek ve mefsedet 

yönü üstün gelen şeylerden sakınmak gerekir; çünkü İslam'da maslahat yönü 

üstün olan şeylerin yapılması emredilmiş; mefsedet yönü üstün gelen şeyler· 
den de. kaçınılması bildirilmiştir.• 

Bir fiildeki maslahat ve mefsedet'in eşit olup olmayacağı da tartışmalı 

bir konudur. Bu gibi fiilierin varlığı aklen mümkün ise de, gerçekte maslahat 
ve mefsedet hakımından eşit bir fiil mevcut değildir; çünkü dünyada maslahat 
ve mefsedet, başka bir deyişle menfaat ve mazarrat, zevk ve elemden birisi 

mutl~ka ötekisine galebe çalar.' Ancak maslahat ve mefsedet'in eşit olduğu 
·farz edilirse, mefsedeti defetmek, maslahatı celhetmekten önce gelir. Nitekim 

Mecelle'nin 30. maddesinde, "Def-i mefasid eelh-i menafi'den evladır." yani 

mefsedetleri defetmek, maslahatlan celhetmekten üstündür, denilmiştir. 

İslam hukukçularına göre maslahat ve mefsedetler (meufaat ve mazar
ratlar) izafldirler, durum ve kişilere göre değişirler. Sözgelimi, bir şey yemek, 

açıkmış olan kimse için faydalıdır; karnı tok olan kimse için de zararlıdır. 
Ancak bu arada, kişinin; yiyeceği Şeylerin meşru yollardan kazanılmış olma
sına ve h~kalarırıa zarar vermeyecek bir niteliğe sahip bulunmasına dikkat . 

· 2 Enbiya Suresi, 35. 
3 Müslim, el-Caıni'u's-Sahih, Cennet: 1; Tirmizi, Sunen, Cennet: 21. 
4 Şatıhi, el-Muviifakat, Neşr. Abdullah Diraz, 1\Iatbaatu't-Ticariyye, Kabire, (t.y.), c. 

II, s. 25, 26. 
5 Bakara Suresi, 219. 
6 İbn-i Kayyim, Miftiib, c. II, s. 15; Şatıhi, el•Muviifakat, c. II, s. 27. 
7 İbn-i Kayyim, a. g. e. c. II, s. 17. 
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etmesi gerekir. Demek ki şahısiann maslahatlan, başkalannın maslahatlarıyla 
sınırlı olup birtakım hüküm ve kayıtlara bağlıdır.• 

Kelam ilinindeki "husi:ı." (iyilik) ve "kuhh" (kötülük) konusundaki tar
tışmalar, İslam hukuku metodolojisinde (fıkıh usulünde) de, masiahat ve 
mefsedet etrafında tekrarlanmaktadır. Mu'tezi.iliere göre masiahat ve mefse

deti insan aklı idrak eder; Şeri'at de, bunu açıklar. EŞ'arilere göre ise, masla

h.at ve mefsedeti Şeri'atin hükümlerinden öğreniriz, yani Şeri'atin emirleri 
maslalıatı, yasaklan da mefsedeti gösterir. Her iki ekol de, sonuç itibariyle 

şer'i hükümlerde masiahat ve mefsedetin. bir yeri bulunduğunu kabul eder; 
şer'i hüküınleriıı; maslahatı celh ve mefsedeti defetme esasma dayandığı ko

nusunda hi:deşirler. 9 

İbn-i Kayyinı el-Cevziyye, şer'i hüküınlerle akıl arasmdaki uygunluğu, 
İslam'da emirlerin masiahat ve yasaklann mefsedetle olan ilişki13ini şöyle 
açıklar: 

"Bir bedevi arap, kendisine, Muhammed'i:ıı peygamber olduğunu nasıl 

tanıdın? diye sorulduğunda, şu cevabı vermiştir: Muhammed neyi enırettiyse, 

akıl, •O bunu nehyetse daha iyi olurdu', demedi. O, neyi yasakladıysa, akıl, 
. •Q bunu enıretse ·daha iyi olurdu', demedi."•• Nitekim Kur'an'da da, " ... 0 

Peygamber, kendilerine temiz olan şeyleri helal ve pis olan şeyleri haram kı· 
]ar."" huyiırulmuştur. Bu da gösteriyor ki İslam'ın emirleri iyi ve maslahata 

uygun olup yasaklan da _kötü ve mefsedete sürükleyen şeylerdir. 12 

İslam'a göre emriıı en J.iiksek derecesi Allah'a imandır; nehyin en ağın 
da, Allah'ı tammamaktır, küfürdür." 

Bütün emir ve nehiyleriyle kullann dünya ve ahiret'te mutlu olınalan 
amacını güden İslam Di:ni'ni:ıı gözetmiş olduğu maslahatlar, önem ve derece 

hakımından üçe aynlırlar: 

1- Zarfıriyyat. Bunlar, korunması zorunlu olan ve vazgeçilmez .bir nite-
lik taşıyan masiahatlar olup beş kısma aynlırlar: -

8 Şatıbi, a. g. e. c. II, s. 39, 40. 
9 Şatıbi, a. g. e. c. II, s. 45; III. R. el-1\fuzaffer, Usiılü'l"Fıkh, 2. hası, Necef (Irak), 1966, 

c. I-II, s. 256. 
10 İbn~i Kayyim, a. g. e. c. II, s. 6. 
İl A 'raf Suresi, 156. 
12 İbn-i Kayyim, a. g. e. c. II, s. 7. 
13 Şatıbi, a. g. e. c. II, s. 28. 
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a) Dlnin korunması, 

h) Canın korunması,-

c) Aklın korunması, 

d) Neslin korunması, 

e) Malın korunması. 

.ABDÜLKADİR ŞENElt 

2- Haciyyat. Bunlar, güçlüğüp. kaldinlması ve bir kısım fert ve kaniiı 
yarin-hirının s~ğlanm:ası gibi ihtiyaçlada ilgili maslahatliırdır. 

3} Kemiliyyat. Bunlara "Tahsiniyyat" adı da verilir. Güzel ahlaklı 

olma, yardımseverlik, israfçı veya cimri olmamak gibi iyi meziyetlerle ilgili 
maslahatlar, bu kategoride toplanırlar .. " 

İslam hukukçulan, düııyevi maslahatlarla Kitah ve Sünnet nass'larınııı 
ilişkileri konusunda üç kısma aynlırlar: 

1- Nass'ların zahiri manalarma sanlan ve hunlann dışmda herhangi bir 
masiahat tanımayanlar. Bunlar, İslam Hukuku'nun kaynaklan arasıııda yer 
alan kıyas'ı da reddeden Zahirilerdir. Oİılarıi göre nass'larla belirtilmemiş 
olan maslahata itibar edilmiyeceği gibi, nass'ların ötesinde bir masiahat ara· 
mak da doğru olmaz. Bu gruba dalıil olanlar, İslam Hukuku'nun beşeri isn· 
kametteki inkişiıf.uı:ı önleyen ve onu donuklaştıran bir anlayış içinde sıkışıp 
kalmışlardır. 

2- Masiahatlan nass'larda arayan, fakat p.ass'lann illet ve gayelerini 
tesbit edip maslahata bağlı olan her olayı, böyle bir maslahatı açıklayan nass'a 
kıyas yapanlar. Bunlara göre hakkında sarili bir nass bulunmayan maslahat· 
lan kıyas yoluyla tesbit edip bir hükıııe bağlamak gerekir. Bu görüş, Hanefi 
ve Şafillerce heninısenıniŞtir. 

3- Hakkında Kur'an ve Sünnet'te bir sarahat bulunmayan her türlü 
maslahatı, İslamda muteher olan masiahatlar cinsinden ı:ayanlar. Bunlara 
göre kıyas yapılmaya elverişli özel birnass bulunmadığından böyle bir masla
hat kendi haşma bir delil olarak kabul edilir. İşte bu çeşit maslahat'a "masla
hat-i mürsele" (Ç. masalilı-i mürsele) veya "istıslah" adı verilir ve o, Mali
kilerle Hanhelilerce önemli bir ictihad metodu olarak savunulur. 15 

14 Gazziill, el-Mustasfa, Bulak, Kahire, 1322, c. I, s. 2.86, 287. vd.; Şatıhl, a. g. e. c. II, s. 
10, ll. -

15 M. Ebu Zehra, Usulü'l-Fıkh, Muhaymer Matbaası, Kahire, (t. y.), s. 266, 267. 


