
OSMANLI DEVLETI'NDE RESMİ-GAYRİ RESMi FIKHİ MEZHEPLER VE TELFİK 

Osmanfı (})evfeti'nde 

~smi-(}ayn ~smi Pı~lii 9rlezfıepfer ve %Efit 

GiRiŞ: 

· Müslüman bir Türk devleti olan Osmanlı Devleti'nin 
hukukundaki mevzuat hükiiınleri iki kısımdır. Birincisi, 
doğrudan doğruya Kuran-ı Kerim ve sünnete dayanan ve 
fıkıh kitaplannda tedvin edilmiş bulunan hükümlerdir ki; 
şer' i hükümler, şer' i hukuk veya şer' i şerif denmektedir. 
Osmanlı Hukuku'nun% 85'ini bu hükümler teşkil eder. 
Bu sebepledir ki Molla Hüsrev'in (885/1480) Dürer ve 
Gurer'i ile İbrahim Halebi'nin (1549) Mülteka'sı 
Osmanlı Devleti'nin Medeni Kanunu olarak 
görülmüştür. ı İkincisi, şer' i hükümlerin tanıdığı sınırlı 
yasama yetkisine veya içtihad esasına dayanılarak, özel
Iikle mali hukuk, toprak hukuku, tazir cezaları, askeri 
hukuk ve idare hukukuna ait hukuki düzenlemeler ve 
temelini örf-adet ve amme maslahatı gibi tali kaynaklar 
teşkil eden içtihadi hükümlerdir ki, bunlara da örfi hukuk, 
siyaset-i şer'iyye, kanun, kanwıname ve benzeri hüküm
ler verilir. Bunlar da şer~i esaiların dışına çıkmayacağı 
için, İslam Hukuku'nun dışında bir hukuk nizarnı olarak 
olarak kabul edilemez. Demek ki şer'i hükiimlerin kay
nağını Kuran-ı Kerqn, sünnet, icma ve kıyas teşkil 

ederken, örfi hukuk ve içtihadi hükümlerin kaynağını ise 
İslam Hukuku'nun tali kaynaklan;_yani amme maslahatı, 
istihsan, şer'u men kablena (eski şeriatler), örf-adet 
kaideleri vb. teşkil etınektedir.2 

Kuran-ı Kerim'in ve genelde İslam'ın hükümleri izah 
tarzı iki çeşittir. Birisi genel hukuk prensipleri ve çerçeve 
hüküm tarzındadır. Bu taraf Osmanlı Devleti'nde daha 
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1. Osmenlı Devleti'nde resmen ilk defa böyle bir fıkıh kitabının resmi hul.--uk kodu 
olara.l.: kabuiQ 1643 ve 1687 yıllannda vaki olmuştur. Sultan IV. Mehmet'in 
emriyle Mülteka, Mevkufat isminde Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Akaid. 
hukuk, ceza, aile, bacr, hacı ve devletler arası münasebetlere ait olan hQJ..ılmleri 
şaınildir.Bu sebeple Osmanlı Devleti'nin asıl kanunlarmeemuasıdır. Mıllıeka'nın 
resmen kabulünden sonra telif ve tedvin olunan fıl:ıh kitaptan, ı:ımamen mezl.--ur 
eserin şerh ve izahı ile mahkemelerde esas alınan fetvalardan ibarettir. 
(Akgilndllz, Ahmet, Osmanlı Kanunnameleri ve Hul..--ulci Tahli lleri, Fey Vakfı Y., 
lstaobul-1990, s.l/48.) 

2. AkgündQz, Osmanlı Kanunnameleri,l/45-46. 
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ziyade örfi hukuk alanına, yani kanunnarnelere tesir 
etmiştir. Diğeri miras hukuku, aile hukuku ve caza 
hukuku gibi bazı hukuk daUarına ait ayrıntılı hükümler 
vazetme tarzıdır. Bu şekildeki teferruatlı hükümleri 
Osmanlı Devleti'nde 1926 Wma kadar değişmeden düs
turul-amel yapılmıştır.3 

OSMANLI'DA RESMi MEZHEP VE 
DİGERLERİ: 

İslam Hukukçulan, ulül-emr'in mevcut mezheplerden 
birini resmi mezhep olarak ilan edebileceğini, kabul ettiği 
resmi mezhebin içerisinde herhangi bir görüşü diğerine 
tercih edebileceğini, hatta Tanzimat'tan önce çok az 
örnekleri bulunsa da, diğer mezheplerdeki bir görüşün 
~ şai11arına ve amme maslahatına- daha uygun 
olduğu düşüncesiy~e mahkemelerde tatbik edilmesini 
emretme selahiye~ bulunduğunu kabul etmişlerdir. 

Mecelle'de bu esası~ "Kaza, zaman ve mekan jle ve bazı 
hususatın istisrıasıyla takayyüd ve tahassus eder. "4 dedik
ten sonra şöyle açıklamıştır: "Ve ke~ bir müçtehidin 
bir hususda reyi (yani içti.hadı), nasa erfak ve maslahat-ı 
asra evfak olduğuna' binaen onun reyi ile amel olunmak 
üzere emr-i Sultani sadır olsa, ol hususda hakim ol müçte
hidin reyine münafi . diğer bir müçtehidin reyi ile amel 
ed~mez, eder ise hümü nafiz olmaz." Mecelle maz
batasında da, içtihadi olan meselelerde "İmamü'l-müs
limin Hazretleri herhangi kavl ile amel olunmak üzere 
emreder ise, mucibince amel edilmek vacib olacağı" 
belirtilmiştir. s 

Bilindiği gibi Hanefi, Maliki, Şafii ve Maliki olmak 
üzere dört meşhur mezhep vardır. Osmanlı Devleti'nin 
eleser ahatisi Hanefi'dir ve kadılar da Hanefi mezhebi ile 

3. Akgündüz, Osmanlı KanuMameleri, 1/49-50. 
4. Mecelle, md. 1801. 
5. Mecelle, md. 1801; Ali Haydar, I!)QrerQ'J-Hukkam Fi Şerhi Meeelleti'I

Ahkam. lsı:ınbul-1 330, s. 41994; Berld, Ali Himmet, Açıklamalı Mecelle, 
Hikmet Y., 1979, 2. Baskı, s.409-41 O; AkgOnd_oz, Osmanlı Kaounnameleri, 
1169; ZOhayli, ed-Davabıtu'ş-Şer'iyye Li'l-ahzi Bi-Eyseri'l-Mezahib, Daru'l· 
Hicr:ı, Dimeşq-14091ı./1989m., 2. Baskı, s.4-6, 48-52. 
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hillanetmek üzere memurdurlar.6 Bununla beraber Irak, 
Mısır, Hicaz ve yemen gibi bölgelerde başka mezheplere 
mensup müslüman ahali de vardır. Başka mezheplere 
mensup müslümanlar arasında meydana gelen ve kendi 
mezhepleri çerçevesinde fasledilmesi uygun görülen dava 
ve meselelerde, eğer o mahalde kendi mezhebinden bir 
kadı yoksa, bunlar mensup bulunduklan mezhep alim
lerinden birisini hakem tayin ederler. Bu alim mensup 
bulunduğu imarnın mezhebine göre karar verir. Sonra 
Hanefi kadı onu tasdik ve tenfiz eder. 1 Eğer kendi 
mezhebinden kadı varsa, ona müracat eder. Aynca ulul
emr (sultan) bazı meselelerde başka mezhepterin 
görüşüne göre karar verilmesini istediği takdirde, bu 
emrine itaat etmek de vaciptir. Nitekim Osmanlı 

padişahlannın da Hanefi mezhebi dışındaki mezheplerin 
bazı görüşleriyle amel etmeleri için hakimleri memur 
kıldıklan göıülmektedir. 8 · 

Osmanlı Devleti'nde yukandaki cevaz görüşünden 
hareketle, hem hukuki birlik ve istikrarı bozmamak ve 
hem de hukuki hayatta ihtiyaç duyulan yenilikleri yapa
bilmek için, kadılar istedikleri hukukçunun göruşüne göre 
hükmetmekten men edilmiş ve Hanefi mezhebinin en 
sahih görüşüne göre hükümle mükellef tutulmuştur.9 
Nitekim bütün Kanunu-u Cedid nüshalannda yer alan 
kadı beratlanyla alakalı örneklerde şu esas tekrarlan-

6. Bir hakimin Hanefi mezhebi fakibieri içerisinde göı1lşlerine uymn konusundaki 
sıralama şöyledir: 

1-Fari;Jı gOn:ışlerden birisineuymakonusunda Sultan'ın (Halife) bir iradey-i 
seni yy esi (ferman) varsa Oneelilde ona uyuhır. 

2-lııtila.Oı konularda lmam-ı A2am Ebu Hanife'nin görüŞ(! tercih edilir. 
Yalnız kaza (yargı) konusundaki bir meselede Ebu Yusuf un gOrüşO tercih olur. 
ÇOnkO o kadı idi. !mameyn (Imam Ebu Yusuf ve Muhammed) eğer farklı zaman
larda yaşamaları sebebiyle !mam-ı Azam'a muhalefet etmişler.ıe, onların görüşleri 
tercih olunur. Çiinl.-o alıkarn zamana göre değ~ebilir. Yine İmameyn'den birisinin 
veya ikisinin görüşü Oure sonradan ittifak olmuşsa, lmana-ı Azam'ın görüşüne 
tercih olunur. Bunun d~ında lmana-ı Azam • ın görüŞ(! iineelildidir. 

3-Eğer ilgili meselede lmam-ı A2:aın'dan ııakil yoksa bilyOk talebesi Ebu 
Yusuf'un göı1lşüne uyulur. 

4-Eğer lmam-ı Azam"ın yarunda Ebu Yusuf'tan da nakil yoksa, mezhep 
içerisinde nçoncıl bilyilk knbul edilen Imam Muhammed'in görilşilnc uyulur. 

s-Imana Mıhammed'den de nakil yoksa, lmam-ı Azam'ın diAer ıale
belerinden Zilfer ve Hasan b. Ziyad'ın görüşüne uyulur. 

6-Fıkıh kitaplarıoda kime ait olduğu belli olmayan konularda ise ~Ic bir ter
cih tertibi söz konusudur: 

a-Metin kitaplarında ya21lanlar şerblere tercih olunur. ÇOnl.il metin asıldır ve 
govenilirlik konusunda bir derece millevatir olmuş sayılır. Şerhlerde ya21lı olan 
btll..ilrnlerin daba sabib olduAu ya21lı olanlar bunun istisnasıdır. Bu takdirde ona 
uyulur. Yine şerhlerdeki b!ll.-omler de fetva kitaplaruıa ı.ereib edilir. 

b-Hakkında ı.eeih bulunmadan zikredilen iki görüşten birisi deliliyle ispat 
edilmişse ona uyulur. 

c-N akledilen her iki gOrüşün delilleri de z:ikrediliyorsa ve birisi kıya.sa diğeri 
istibsaoa dayandınlıyorsa, istihsana dayanan tercih edilir. 

d-R.ivayetlcrde ihtilaf çıkarsa, zabirünivaye olan diğerlerine tercih edilir. 
MeAer ki aksi ispat edile. (Ali Haydar, [)Jrerül-Hııkkam fi Şerhi Mecelletil
Alıkam, HuJ,;uk Matbası,lstanbul-1330, s.4/696-701.) 

7-Kadılar (hakimler) kıya.s yaparak bilkmedemez. İlgili meseleyi kitaplarda 
bularnazsa soıma.sı gerekir. (Bayındır, Abdıllaziz. Islam Muhakcrne Hııl:ul:u -
Osmanlı Orneği.lslami tıimler. Araştırma Vakfı Y., lsıanbul-ı986, s.34-37.) 
7. Bayındır, Islam Muhakeme HukuJ.:u,37-38. 
8. Ali Haydar, Dılrerü'I-Hukkaın, 4/694-695; AkgO.ndQz, Osmanlı Kaııunnameleri. 

ıt69; Zilbayl~ ed-Davabbıtu'ş-Şer'iyye, 48-52. 
9. Bayındır, Islam Muhakeme Hul..-ukıı. 34-37. 

mıştır: "Kadı hakim olup icray-ı ahkamı şer' -i nebevide 
ev amir ve nevahi-i ilahiye mütemessik olupistima-ı deavi 
ve fasl hususunda şer' -i kavimden inlıiraf göstermeye ve 
derahim ve denanir· evkafı tescilinden gayn Eimıne-i 
Hanefiye'den mubtelefün filıa olan mesaili kema yenbaği 
tetebbu edip esahh-ı akvalı bulup onunla amel ey 
leye ... "ıo 

XVI. asırdan itibaren ise konunun daha da ciddiye 
alındığını, Kanuni'y'e ait şu ferman göstermektedir: 
"İstanbul ve Bursa ve Edirne ve Üsküp ve Siroz ve 
Selanik kadılanna, Anadolu ve Rumeli ve Karaman 
Beylerneyi'ne birer hüküm yazıla ki; haliya rnemalik-i 
mahrusernde sipahi taifesinden ve sair reayadan bazı 
kirnesneler, anun gibi gaib olup henüz hakikat-ı ahvalleri 
malum olmadan Şafii kadılan onların zevcab içün 
nafakaya muhtaçtır deyu hile ve teblis edüp bu bahane ile 
menkuhalannı tefrik edüp alıere nikah ettikleri pay-i 
senr-ı alem-roasirime arz olunmağın memalik-i 
mahrusemde min ba' d Şafii kadı olmasın, ref ed üp buyur
dum ki, bükın-i şerif-i vacibül-ittibaım vancak tehir ve 
terahi etmeyüp taht-ı hükümetinizde olan mevazı'da bu 
emr-i cihan muta'ınu umumen halka her zamanda bu 
emr-i eelil-i kadrim muktezasıca amel eyleyesin. Ve eğer 
bilfıil nasbolunmuş Şafii kadılan var ise ve her ne 
malıalde ise giderdüb emr-i şerifime iş olunmakdan 
ziyade ihtiyat ve ihtiraz eyleyesiz. (27 Recep 943)" ı ı 

Bu arada ahalisinin çoğu Hanefi olmayan beldelerde, 
bir Hanefi başkadı ve diğer mezheplerden de yardımcı 
kadılar tayin edildiği, bazı araşttnnalarda belirtilmektedir. 
Zaten yukanda yapbğumz izah ve bir kısım belgeler de 
bu manayı destekler mahiyettedir. Mesela Mekke ve 
Medine'de Hanefi, Maliki, Şafi ve Hanbeli kadılar olmak 
üzere dört ay n kadı vazife ifa edeıken, Hasnkeyf' de 
sadece Şafii kadı vazife yapmaktadır. ll 

Tanzimat öncesi ve sonrası meydana gelen sosyal, 
hukuki ve iktisadi değişiklikler bir Medeni Kanun hazır
Janmasını zorunlu hale getirmişti. Mecelle yeni ortaya 
çıkan bazı ihtiyaçlara İslam Hukuku çerçevesinde cevap 
vermeye çalışmış ve bunun için bazı istisnai meselelerde 
de olsa Hanefi mezhebi içindeki hakim görüşü teık 
ederek diğer mezheplerin göruşlerinden birini kanun
laştırmıştır. Yine Mecelle tadillerinde diğer mezhepterin 
görüŞlerine de müracat edilmiştir.l3 

Mecelle'yi 1876'da tamamlayan Mecelle Cemiyeti,14 

IO.AkgOndılz, Osmanlı Kanunnameleri,l/70. 
1 L Akgilndllz., Osmanlı Kanunnameleri,l/70. 
12. AkgilndQz, Osmanlı Kanurınameleri, 1170. 
ı 3. Cin, Halii-AkgilndQz, Ahmet. Türk Hui..'Uk Taribi (Özel Hukuk), Selçuk 

OoivCI"Sitesi Basım evi. Konya-ı 989, s. 21158. 
14. 1868-ı 889 yıllan arasında faaliyet gösteren Mecelle Ccıniyeti Ahmet Cevdet 
Paşa başkanlığında şu Oyelcrden oluşmaktaydı: Ahmet Hilmi Efendi, Seyfeıtin 
!smail Efendi, Filibeli Halil Efendi, Şirvanizade Ahmet Hıılusi Efendi, Kaıa 
Halil Efendi. İbn Abidinzade Alauddin Efend~ Omer Hilmi Efendi, Omer 
Hulusi Efendi, Yun.us Vehbi Efend~ AbdOUatifŞiikrü Efendi. lsa Ruhi Efendi 
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kanun eksikliklerini giderici bazı çalışmalar daha yap
mışsa da kendisinden beldeneni ifa edemediği için 
ı889~da Sultan II. Abdülbaınit tarafından lağvedilmiştir. 

Daha sorua Mecelle'yi sadece Hanefi mezhebi değil 
bütün İslam Hukuku'nu yansıtan ve bu konuda Avrupa 
kanunlanndan da istifade eden bir kanun haline getirmek 
üzere 1919'da Mecelle Tadil Komisyonu kurulmuş ve bu 
komisyon yeri geldikçe bazı değişiklikleri yapmıştır. Bu 
komisyonun çalışmalan esnasında bağlı kalacağı prensi
pler şu şekilde tespit edilmişti: 

ı-Kuran-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde mevcut oları 
hükümlere aykın şey kabul edilmeyecek. 

2-İslam Hukukçulan arasındaki ihtilaflı meselelerde, · 
asnn ihtiyacına hangisi uygunsa o görüş tercih edilecek. 

3-Yeni zuhur eden ihtiyaçlar için yeni hükümler 
icabediyorsa, genel şer' i hükümlere uygun olmak şartıyla 
mevcut başka hukuki sistemlerden de istifade edilecek. 

4-Daha önce olduğu gibi hakimiere fazla takdir 
selahiyeti verilmeyecek ıs 

Bu komisyonun Hanefi mezhebi dışında aldığı karar
Iara bir örnek küçük çocuklan velilerinin evlendiremeye
ceğine dair aldıklan yaş tahdididir. Bu uygulamaya göre, 
oniki yaşını bitiriDemiş olan erkek çocuğu ile dokuz 
yaşını bitirmemiş kız çocuğu hiçbir kimse tarafından 
evlendirilemez. Bu hüküm Tabün fukahasındaİı Abdullah 
b. Şübrüme (144/176) ve daha snraki müçtehitlerdenEbu 
Bekr el-Esamm'ın görüşüne uyularak karara bağlan
mıştır.ı6 

Kanuniaştırma hareketinde mezheplerin görüş-

lerinden seçim yapmaya diğer bir örnek de Osmanlı 
Devleti'nin bu asnn başında, sınai ve ticari teamilldeki 
ihtiyaç artışı, iç ve dış ticaret usullerinin gelişmesi, telif 
ve icat hakkı gibi yeni hakiann ortaya çıkması, ithal mal
lara sigorta gerekliliği ve büyük faabrikaların tesisiyle 
istisna' akdinin alanının genişlemesi gibi sebepler 
dolayısıyla sözleşme, akit şartlan ve a.kit mahalli 
konusunda genişl~meler getirmesidir. Bu sebepten 
Osmanlı HükümetiUsul-ü Mulıakemat Kanunun' daki 64. 
maddeyi 1332h./19ı4m. yılında değiştirerek, Hanefi 
mezhebi dışından Hanbeli mezl:iebi ve İbn Şübrüme gibi 
akit şartalarındaki hürriyeti genişleten ve "Akit sözleşen 
tarafların şartlarına bağlıdır.". ilkesine yakınlık gösteren 
şu üç maddeyi kabul etti: 

ı -Sözleşme mahallini, öıfte kendisine ı tl ak edilen 
veya daha sorua ortaya çıkacak alan kadar genişletmek 

2-Genel nizam, adap, özel karıunlar, gayr-ı menkul 
(akarat)-ahval-i şahsiyye ve vakıflar yasalarına ters 
düşmeyen her anlaşma ve şartın kabulü. 

(Mardin, Ebui-Ula, Medeni Hul..-uk Cepbesinden Ahmet Cevdet Paşa, 

Cumhuriyet Matbas~ İstanbul-ı 946, s.66 vd.; Karam~ Hayretıin, İslam Hul..'uk 
. Tarihi, Nesil Y., İstanbul-1983, 2. Baskı, s.330.) 
IS. Bayındır, İslam Muhakeme Usulll., 41. 
ı6. Bayındır, Islam Muhakeme Usulll., 41. 

3-Sözleşmeyi, bazı tali şartlar yerine gelmese bile, 
eğer ana konularda ittifak olınuşsa, tam kabul etmek. 
Böylece bilgisizlik aktin oluşmasına zarar vermez hale 
geldi. Çünkü akit pazar fiyatına veya her hangi bir zanıan
da geçerli olacak bir fiyatla mümkün hale geldi. 
Bunun yarıında 1336 hicri senesinde, Hanefi mezhebi 
dışındaki üç mezhebin görüşlerini de alan, hatta Hanefi 
mezhebindeki zayıf görüşlere de yer veren Aile Hukuku 
Kararnamesi de enteresan bir örnektir. ı7 

25 Ekim 1917 'de muvakkat kanun olarak kabul edilen 
Aile Hukuku Kararnaİnesi'nin en önemli özelliği, asır
lardır Tüık devletlerinde istisnasız kabul edilen Hanefi 

· mezhebinin sınırlan aşılarak, bütün İslam Hukuk mezhep 
ve müçtehidlerinin görüşlerine daha geniş itibar etme
sidir. Mülteka' da ifadesini bulan Hanefi mezhebinin esas 
almakla beraber, ihtiyaç duyulan konularda diğer mezhe
plerden ve içtihadlarından da istifade yoluna gidilmiştir. 
Bu meselelerin sayısı yirmi küsürdür ve genellikle Maliki 
mezhebinin görüşleri tedvin edilmiş ve tercih sebepleri de 
esbab-ı mucibe layihasıfıda teker teker belirtilıniştir. 
Mesela kadına kocasının gaipliği ve hastalığı gibi bir 
kısım sebeplerle, mahkemeye başvurarak aynlma hakkı 
tarıınmıştır. ı 8 

Kararname, diğer mezheplerin görüşlerinden istifade 
edilınesini tenkid eden bazı müfrit müslümanların ve de 
yargı yetkisi ellerinden alınan başta Rum-Ortadoks kilis
esi olmak üzere gayr-i müslimlerin şiddetli tenkitleri ve 
siyasi baskılan üzerine kısa ömürlü olınuş ve 20 Ramazan 
1337/ı919 tarihli yine muvakkat bir kanunla yürürlükten 
kaldırı~'tır. 1 9 .• 

Son devirde, ~ukuk alanında ihtiyaç duyuları en uygun 
görüşü bulmak içip, Hanefi mezhebi dışındaki sünni diğer . 
üç mezhepten de istifadenin tam olabilınesi düşüncesiyle 
Fetvahane-i Ali'de (Şeyhülislamlık) Fetva Odası'na 
bağlı olarak Telif-i Mesail şubesi ).<urulı.nuştur. Bu şube 
eliğer üç mezhebe ait bir görüşü uygun görüp tercih eder
se, bu konuda dayandığı delilleri de içeren bir mazbata 
düzenler ve fetva eminine tevdi ederdi. Mazbatanın ihtiva 
ettiği görüş, fetva makamınca . uygun bulunarak arz ve 
padişah tarafından da tasdik-edilirse artık yürürlüğe kon
muş olurdu.2o 

Mesela; gasbedilmiş bulunan hak . ve menfaatler 
Hanefi mezhebinde hiçbir zaman tazmin edilemezken 
Mecelle Tadil Komisyonu, çocuklara ve vakıflara ait mal
ların tazmini için Şafii mezhebinin görüşünü benimsemiş, 
"Hak ve menfaatler diğer kanuni mallar gibidir." hükmü 
getirilmiştir. 2ı 

Cumhuriyet'in Adalet Bakanı Mahmut Esat'ın 

ı 7. Zühayli, ed-Davabıtu'ş-Şer'iyye, 48-52. 
ı 8. Zühayli, ed-Davabıtu'ş-Şer'iyye, 48-52 . 

. 19. Cin-Akgündüz. Türk Hul..-uk Tarihi, 2/55,58-59. 
20. Bayındır, İslam Muhakeme Hul..-ul..-u, 39. 
21. Bayındır, İslam Muhakeme Hul..-ul..-u, 40. 
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emriyle Mecelle Tadil Komisyonu ilga edilince, Hükümet 
İsviçre Medeni Kanunu'nun iktibasma karar venniştir. 
Nihayet Mecelle 57 yıllık uygulamasından sorua 22 
Nisan 1926 yılında tamamen ortadan kaldınlmışur.22 

TELFİK VE OSMANLI'DAKi DURUMU: 
Telfik lügatte bir parçayı diğerine eklemektir. Istılalıta 

ise, biç bir müçtehidin kabul etmediği fiili yapmaktır.23 
Kişi, farklı zamanlarda farklı mezheplerin veya fukahanın 
görüşünü tatbik edebilir. Çünkü bu ayn ayn durumdur. 
Fakat farklı görüşleri hiçbir fakihin kabul etineyeceği ve 
icrnaya ters düşecek bir durumda, aynı zamanda tek 
veeibe içinde toplarsa bu telfık olur ve farklı bir amel 
olur. 24 Esas ihtilaflı konu budur. 

Yukandaki tariften de anlaşılacağı ÜZere telfık, tak
lidin konusudur. Mukallillerin böyle bir durumla karşılaş
ması düşünülebilir. Müçtehid durumunda olanlar ise, 
delili inceleyerek kendileri makul bir sonuca ulaşabilir
ler.25 

İslam Hukuku'nda zahir ve kuwetli göıüşe göre; 
mukayyet bir müçtehid her hangi bir konuda usulüne 
uyduğıı imarnın görüşünü terk edip bir başkasına uyabilir. 
Çünkü bunu men eden bir delli yoktur. Bu sebepten Ebu 
Yusuf, abdest aldığı hamamın su kazanından fare çıkması 
ve onunla Cuma namazı kılmasından sonra kendine 
durum a.rzedilince, "Ben Medineli kardeşimin göıüşünü 
benimsiyorum." diyerek başka bir müçtehidin göıüşünü 
kabul ve taklit etti.26 

Avam için uyduğıı mezhebi taklit söz konusudur. Bir 
tek meselede iki veya daha fazla mezhebin göıüşlerinin 
kolay tarafını seçerek amel caiz olmaz. Çünkü bilmediği 
bir konuda, icmaya ters bir uygulama içine girebilir. 
Fakat zaruret ÜZere bulunan birisi, mezkur şekilde caiz 
olmayan bir telfik yapacağı yerde, bir başka mezhebin 
veya fakihin görüşünü bütünüyle alıp uygulayabilir.27 
Yine Hz. Peygamber (sav)'in bir hususu kat'i emir veya 
yasak ettiğini ve bu durumun nesh de edilmediğini bilen 
birisi, uyduğıı imamı dellisiz tatbik yerine, o noktada 
kendi bilgisiyle amel edebilir. ıs 

Konunun iyi anlaşılması için burada caiz olmayan 
telfike bir örnek verelim: Besınele çekmeden, niyet 
getinneden, tertibe riayet etmeden, azalannı ovmadan, 
muvalata uymadan (azalan peşpeşe yıkamak) veya kul
leteyn miktan suya necaset kanştığı halde tadıru, rengini 
ve kokusunu bozmamış sudan abdest alan kimse, bu 

26.Çağlayan, Mehmeı, Telfık·i Mezahib, Furkan Yayın Dağıtım, Istanbul, s.3 1. 
27.Burada şunu sOylemek yerinde olur: Tek mezhebe bağlılık fertler için bile 
gerebneıl:en, devlet için hiç gerebne~ (Kaıaman, Hayreııin, İçtihat, Taklit ve 
Telfik Hakkında D6rt Risale, Dergab Y., lstanbul-1982, 2. Baskı, s.2S.) 
Fakat devlette hul-uk ve kanun bütünli!~ ve tekliği olması ayrı bir meseledir. 
Daha çok nizarn açısından önemlidir. Bu açıdan Osmanlı Devleti·nin Haneli 
mezhebini asılalması ilk dönemler için yerinde ve ileri bir harekettir. Ama daha 
sonralan mi!dewen bir kanun şekline geçilebilir ve bu nol.;tnda diğer mezhep· 
lerden de istifade edilebilirdi. Bu nol..ıada bi.rnz geç kahnmış olabilir. 

28.Şab Veliyyullnh Dehlevi,Ikdü'I..Cid, Hazırlayan: Hayretlin Karaman (Don 
Risale), Dergab Y.,lstanbul-1982, 2. Baskı, s.l75. 

abdestin sıhbati konusunda bir müftüden sorsa "Caiz 
değildir." cevabı alır. Çünkü su Hanefi mezhebine göre 
necasetin girmesiyle kulleteyn miktan olsa da necis olur. 
Malikilere göre de caiz değildir. Çünkü azalar ovalan
mamıştır ve muvalata riayet edilmemiştir. Yine mezkur 
abdest Şafiilere göre de caiz olmaz. Çünkü niyet ve terı
ibe riayet edilmemiştir. Hanbelliere göre de caiz değildir. 
Çünkü besınelesiz başlanmıştır.29 

Telfik konusunu ilk devirlerden itibaren araştıran çağ
daş İslam Hukukçusu rahmetli Senhuri, batıJ olduğuna 
dair bir icmaın olmadığını söylüyor.JO Dolayısıyla şartlan 
bulunan bir amel caizdir. Bütün şartlarda muayyen bir 
müçtehide tabi olmanın gerekliliğini ifade eden; ne bir 
nas, ne bir icrna ve ne de bir kuwetli kı yas vardır! Ay nca 
reyleri muteber olan ve kendilerini taklit salıih olan hiçbir 
fakiliden bunun memnu olduğıı rivayet edilmem.iştir.3' 

Hiçbir zaruret ve mazeret olmadan, suf nefsi arzular 
için telfık yapmak yanlıştır. İmam Gazali bunu yasaklıy
or ve avama bu seçim hakkıru vermiyor. Çünkü din 
hevaya uymak için gönderilmemiştir. Yine bu sebepten, 
sırf nefsi arzular için aynı mezhep içindeki zayıf 

görüşlere uymayı da yanlış buluyor.32 Kevseri de böyle 
düşünüyor.33 

Şafijlerin çoğıı, Hanefi İbn Hümam (861/1457) ve 
Maliki Karafı'ye (684/1285)göre Allah'ın vacip kıldığı 
dışında vacip yoktur. Caiz olduğıı sürece mezheplerin 
kolay taraflanndan istifade edilebilir.34 Çünkü bunu 
yasaklayıcı bir hüküm yoktur. Şeriatın kolayca tatbiki ise 
mergubtur. Çünkü Hz. Peygamber (sav) iki tercih arasın
dan -haram olmadığı müddetçe- kolay olanını seçerdi.35 
Yine buyurmuştur ki; "Din kolaylıktır. Kim bu dini zor
laştırırsa ona galip gel.iı:."36 Öyleyse hevaya uymadan en 
kolay olanını tercih gerekif.37 

Öyleyse kişi taklit konun1unda bir başka mezhep veya 
fakihin görüşünden alarak nılısat38 konumunda telfik 
yapacaksa; icmaya ters düşmemeli39 ve hiçbir fakihin 

29. Çağlayan, Tclfık-i Mezatıip, 31-35. 
30. Seohuıi, Ahmed Ferec, Mezhepterin HOI..ilmleri Arasında Telfık, Hazırlayan: 

Hayretlin Karaman (DOn Risale). Dergah Y., Istanbul· 1982, 2. Baskı, s. 277. 
O=inde ihtilaf edilmiş meseleler, içtihadi meselelerdir. Içtihat ise her il:i 
tarafın kullandığı zanni delile dayanır. Bu hususta iki taıaf arasında fark yoktur. 
Bu sebepten ful:aha. • Içtihat başka bir içtihat ile bozıılmaz.• demişlerdir. (Reşid 
Rıza, İslam'da Birlik ve Fıklıi Mezhepler, MOtercim: Ahmet Hamdi Al:seki, 
Hazırlayan: Hayretlin Karaman, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara-1974, 
s.l44.) 

31. Seohuıi, Me:ı!ıeplerin Hül..ilmleri Arasında Telfık, 268. 
32. Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed, el-Mustasfa Min llmi•t.Usul, Daru 

Sadır. Beyrut-1324, s. 21125,391. 
33. EI-Makalat, s. l34. 

34. Zühayli, ei-FıkhO'J.lslami veEdilletühn. 9/40-42; Usuhl"l Fıkh, 211 154-
1155. 

35. Buhari, Kitabo·t-Menakıb, Babil Sıfati'n-Nebi 23,4/166. 
36. Buhari, Kitabu'l·lman, Babu·d-Dini Yıı5run 29, lll S. 
37.Şatıbi, Muvafakat, 4143, 132,155; Medkur, Sellam, Menahico·ı.tctilıad Fi"l· 

İslam, Matbuatil Camiati•t-Kuveyt, 1974, s.347-348. 
38. Ruhsat; bir mezhep te caiz kabul edilmeyen bir hOkmOn, onu caiz kabul eden 

diğer bir mezhepten alınıp uygulanmasıdır. (ZO!ıayli, ed-Davabıtu'ş-Şer'iyye, 
20-21) 

39. Atar, Fahrettin, Fıkıh Usulo, İFA V Y., Istanbul, s.327-328. 
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kabul etmediği bir fiili yapmaİnalıdır. Zaten bu iki şartı 
da ancak içtihad seviyesine gelen bir şahıs bilebilir. 
Aynca fıkhen caiz olsa bile, genel ~anunlan delecek 
şekilde hareket etmemelidir. Çünkü bu kargaşa oluştu
rur,40 ve yine bazılarnun hukukunun çiğnenmesine sebep 
olabilir. 

SONUÇ: 

Gelişmeleri göz önünde bulundurarak ve insaniann 
ihtiyaçlanm düşünerek İslam Hukuku'nu ayağa kaldır
mak isteyen fakihlere, mezheplerden tercihlerde bulun
mak kolaylaştıncı temel bir görevdir. Daha doğru ve 
uygunu bulmak için bu işe girişenler şu temel noktalan 
göz önünde bulundurmalan gerekmektedir: 

ı-Hak birdir, değişmez;4ı ve Allah'ın dini de Kuran-ı 
Kerim, sünnet ve selef-i salihinin uygulamasından öğre
nilecektir. 

2-Samimiyet. 
3-Kolaylaştınna ve rahmet prensiplerini öne çıkanp, 

zorlaştırmaktan uzak olmak. 
4-İnsanlann fayda ve ihtiyaçlannı gözetmek 
5-Cenab-ı Allah ve Hz. Peygamber (sav)'in koyduk

lan hariç her hangi dini bir mükellefiyet düşünülemez. Bu 
sebepten delili bilinmeden bir tatbik söz konusu olamaz. 

6-Asıl olarak bir mezhebe bağlanmak değil, dini yaşa-
mak önemlidir. 

Bütün bunlan göz önüne alarak. mezhep ve imamlan n 
görüşlerini taklit veya "Allah sizin için zorluk değil, 

kolaylık ister. "42 ayeti gereği onlar arasında tercih ve 
şartıanna uygun telfike de gitmek mümkündür. Zaten 
avarnın mezhebinin olmayacağı bir gerçektir. Onlar 
kendilerine yol göstereniere tabidir. Bu açıdan onlar için 
önemli olan, yaptıklannın caiz (İslam Hukuku sınırlan 
içinde) olmasıdır.43 . 

Böyle bir fikri benimseyince, tabi olarak bunun şart
larını da bilmek gerekir. Çünkü karıştklığa meydan ver
memek kadar, tamamen şehvet ve heva neticesi ruhsatlar 
peşinde solmak da ihlaslı bir müslümana yakışmaz. O 
zaman kolay olanı tercihin de bir içtihad sonucu ortaya 
çıktığı gerçeğiyle karşılaşınz.44 · 

Öyleyse "Dinde bir zorluk koymayan Allah"ın45 bu 
noktada bizden bekledikleri nelerdir? Kanaatımca: 

1-Dost ve yakın-uzak çevreleri memnun etmek için 
kasıtlı ve şehvetlere uygun fetva verilmemelidir. 

2-Konunun ihtilaflı olduğıı iddiasıyla, her şeye veya 

40. Zuhayli, UsulO'I-Fıklı. 2111521153; el-FıkhO'J-!slami, 9/50-51. 
41. 'Hak birdir değişmez. Nasıl dOrt veya daha fazla mezhebin görüşü hak ola
bilir?" sorusunun cevabı için Bedii!Zzaman Said Nursi'nin Içtihat Risalesi'ne 
bakılabilir. (27. Söz, Sözler Y., lstanbul-1993, s.470-479.) 
42.Bakara 185. 
43.Reşid Rıza, Islam'da Birlik ve Fıkh Mezhepleri, 139-140,142. 
44.ZOhayli, ed-Davabıru'ş-Şeı'iyye, 4-6. 
45.Kuran-ı Kerim'de buyuruyor ki; • Allah sizin üzerinize dinde bir :rorluk koy 

mamı~ur. • (Hac 78) 

istenilene caiz nazanyla bakan ibalıi bir karnkter sergile
mernek 

3-Görüşler arsındaki tercihlerde; Usul-ü Fıkıh 

kaidelerine uygun olarak kuvvetli görüşe uymak yerine, 
bazı şer'an caiz olmayan arzulara kapılmak Bu konuda 
Maliki fakih Karafi şu güzel tesbitini yapar: "Karar verme 
konumundaki şahıs eğer müçtehid ve vereceği hüküm 
kendine göre en doğru tercih değilse, -kendi mezhebince 
muteber bile olsa- onunla hükmetmesi caiz olmaz. Çünkü 
daha doğrusu varken, ikinci seviyedeki bir görüşe karar 
vermek icmaya aykındJİ. "46 

4-İlahi mükellefiyetierden kurtulma veya tatbik etmek 
istememe niyetiyle, sürekli kolay olanı terelli yoluna git
mek.47 Zinayı mübah kılacak, içki yi helal sayd.ıracak ve 
yasak hiley-i şer'iyye yoUanna tevessül bu haram guruba 
girer.48 

Bu sebeplerden telfık ancak fer'i, zanni ve ictihadi 
konularda olabilir. Yine Kitap, süünet ve icma gibi temel 
ve genel İslam Hukuku kaynak ve kaidelerine ters 
düşmernek gerekir. Ayrtca; zamret ve özre mebni 
olmadan gereksiz (abes) yere ve kasıtlı olarak kolaylığa 
kaçma, meşru nizama ay kın hareket, genel veya özel bazı 
eşhasa zarar verme gibi gayr-ı meşru bir telfıke 

gidilmemelidir. 49 
Tabi unutmamak gerekir ki fıkhi servetimiz sadece 

Hanefı, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerinden ibaret 
değildir. Meşhur olan veya olmayan, yine bugün bilinen 
veya bilinmeyen Leys b. Saıd (175/791), Süfyan-ı Sevri 
(1611778), İmam Evzai (157/774), Sahabe, Tabiin ve 
Tebe-i Tabiingibi geniş bir alana yayılmaktadır.5o İste
diğimiz dirilişi sağlayacak bir müstakbel için bu, Şer'i 
olmayan herhangi bir Doğu veya B au kaynağındaandaha 
iyidir. Çünkü ammenin masialıatını temin ve ihtiyaçlarını 
tedarik ilahi bir müke!lefiyettir. Bu sebepten kanun koyu
cu, bu seçenekleri göz önünde bulundurmak zorundadır. 
Zaten içtilıat sonucu vanlan bir sonuçtan kişi mesul 
değildif.51 

Bu meseleyi iyi kavrayan Darul-Fünunu Osmani 
Hukuk Fakültesi Usul-ü Fıkıh ilk müderrislerinden 
Seeyid Bey buna dikkat çekmiş ve ideal ve çabuk bir 
kanunlaşurma yapabilmek için sahilı bütün mezhep 
görüşlerden istifade için acele edilmesini söylemiş, fakat 
muvaffak olamamıştır. Korkarak belirttiği aksi hal olan 

46. EI-İhbm Fi-Temyizi'l-Feteva Ani'l-Ahkam. s.79-80. 
47.Ziihayli, ed-Davabıtu'ş-Şeı'iyye, 22 vd. 
48.1bn Kayyınıi'J.Cevziyye, Ebu Abdiilah Muhammed b. Mu'tasırn Billah el
Bağdadi, l'lamü'l-Muvakkıin An-Rabbi'I-Aiemin, Daru'J-Kitabi'l-Arabi, 
Beyıut-1416/1996, s.3/255. 

49.Karaman. Hayrettin. Islam Hw:uku'nda lçtihat, DtB Y., Ankara-1985,3. 
Baskı, s.229: ZOhayli, ed-Davabıtu'~-Şer'iyye, 9-11. 

50.Cenab·l Allah bize Sahabe ve Tabiin'e uymayı ernretti ve şöyle buyurdu: 
• Allah lslam'a ilkönce girerek omuz veren Muhacir, Ensar ve onlan takip eden
lerden rıızı olmuştur.' (Tevbe 1 00) Bu sebepten İmam Şafii Saha be hakkında 
'Onların gOrilşleri bizim için kendi görüşlerimizden daha iyi ve daha hayırlıdır.' 
(İbnO'l-Kayyım.l'lamıl'l-MOvakkı'in An-Rabbi'l-AJemin, s.2/186-211.) 

51.Ztılıayli, ed-Davabıtu'ş-Şer'iyye, 8-9. 
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Batı kanunlannın tercümesiyle52 Türkiye karşı karşıya 
kalmıştır. 

Telfik konusunda çıkan sert durumlar ve ciddi tartış
malar, Hicri 7. asuda çıkan içtihad kapısının kapanması 
fikri53 ve neticesi olarak zuhur eden müleffak (telfik 
edilmiş) hükmün geçersiz olduğuna dair oluştuğu söyle
nen icmadır. Mezhepleri mııhalefeti mümkün olmayan 
kurallar haline getinnek, dayanağı olmayan bir görüştür. 
Çünkü Cenab-ı Allah herhangi bir imarnın mezhebinden 
değil, kendi ahkamırun yapılıp yapılamdığından sorguya 
çekecek. Aynca böyle bir icma da söz konusu değildir .S4 

.S2.Kaıaman. Hayreıtiıı, Içtihat - Taklit ve Telfik Hal:kında Dört Ri sa le, Dergah 
y ~ İstanbul, 1982, 2.basb. s. 28-29. s. . 

.53. Yine farklı bir görüş olarak bu konuda BediOzzaman Said Nw-si'nin; içtibadm 
kapaıımadıAma, fakat bu devirele içtihat yapmanın altı noktadaa mabzıırlu 
olduğuna dair açıklamalanna bakılabilir. (İçtihat Ri sa lesi, 466470.) 

.S4.Reşid Rıza, İslam'da Birlik ve Fıklıi Mezlıepler, 132-134. 

Yeri geldiğinde fık1:ıi ruhsatları da kullanmak lazımdır. 
Çünkü Hz. Peygamber (sav) bu konuda: "Allah Teala 
kendisine isyan edilmesini kerih gördüğü gibi, ruhsat-· 
lannın yapılmasını da sever.".S.S buyurmuştur. Zaten 
imamlar da mezheplerini Sahabe ve Tabiin'in görüş
lerinden seçerek almıştu. Belli bir şahıs veya görüşe 
bağlarup kalmamıştu.S6 

Bu konudaki fazlaca münakaşalar Ilieri 10. asırdan 
sonra başlarnıştu. Ilieri 7. asudan önce işe hiç konuşan 
olmamış tu. sı Osmanlı fukahası da bu tartışmalarda kendi 
yerini alnuştu . 

.S.S. Ibn Hanbel, Ahmed, MOsned, {Müsned-i Abdullah b. ömer) ÇaAfı Y.,lstan 
bul. s. 2/108. 

.S6.Med].:ur, MenahicO'l-İctihad, 4.50-452. 

.S7.Zühayli, ed-Davabıtu'ş-Şer'iyye, 34,47. 
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