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E. KUR'AN-I KERİM'DEKİ FIKHİ 

HÜKÜMLERİN EVRENSELLİK VE 
~ A • \J• • • 

ı TARIHSE~LiÇINI .. TESBIT KONpSUNDA 
BIR OLÇUT DENEMESI 

!.EVRENSELLiK VE TARİH
SELLİK TARTIŞMALARININ TA
RİHİ SÜRECi 

Bugün gerek İslam hukukunun 
geçerliliği gerekse İslam dünyasının 
yaşadığı dilli, siyasi, sosyal, ekonomik 
ve kültürel kriz ile Batı medeniyeti 
karşısında düştüğü yenilgi konu
sundaki tartışmaların, bilhassa 
Kur'an'da mevcut olan fıkhi hüküm
lerin evrensel veya tarihsel oluşları 
konusunda odaklaştığı görülmek
tedir. Öncelikle burada "evrensel" ve 
"tarihsel" kavramlarından neyi kas
clettiğimizi açıklamak istiyoruz. Bize 
göre "evrensel", hukUki bir norm veya 
hükmün, herhangi bir tarihi, coğrafi 
ve sosyal ortamla sınırlı olmaksızın 
bütün zamanları ve mekanları kap
saması ve herkesi bağlamasıdır. 

"Tarihsel" ise, bir hükmün belirli bir 
tarihi, coğrafi ve sosyal ortamda mev
cut olması, onun varlığı ve devamının 
bu şartların varlığı ve devamına bağlı 
bulunmasıdır. Ayrıca, bu çalışmada 
adı sikça geçecek olan "sahih nakil" 
teriminden, Allah tarafından son 
peygamber olan Hz. Muhammed 
(s.a.v.)'e vahiy yoluyla gönderilen ve 
bize kadar "korunarak"1 gelen 
Kur'an-ı Kerim, "sarih akıl"dan ise 
aklın ilkeleri (özdeşlik, çelişmezlik, 
üçüncü şıkkın imkansızlığı, neden
sellik (yeter sebep, illet-i tamme) 
kastedilmektedir. Yine, burada kulla
nılan "hüküm" kavramı da usul
cülerin çoğunluğuna göre "Şari'in 
iktiza (yapmak), tahyir (yapıp yap
ınama arasında serbest bırakmak) ve 

1. el-Hicr, 15/9. 
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Doç. Dr. Ferhat KOCA* 
va'z bakımından, mükelleflerin fiil
Ierine ilişkin olan hitabı"2 bazı Ha
nefi usulcülerine göre ise, "Allah'ın 
iktiza, tahyir ve va'z bakımından 
mükelleflerin fiilierine ilişkin hita
bının eseri"3 şeklinde tarif edil
miştir. Bu durumda, birinci tanımın 
sahipleri, hitabın (nass) bizzat 
kendisini (metni), ikinci tanımın 
sahipleri ise nassın sonucunu (eseri) 
"hüküm" olarak kabul etmiştir. Eli
nizdeki çalışmada, hükmün tanımı 
hakkındaki bu doktrinler ihtilafların 
etkisi bulunmadığı için, söz konusu 
kavram çoğu zaman iki grubun tanımı 
da birleştirilerek hem "nassın bizzat 
kendisi" hem de "nasstan çıkarılan 
netice" anlamında birlikte kullanıl
maya çalışılmıştır. Biz burada, önce 
İslam hukuk tarihinde hükümlerin 
evrensellik ve tarihselliği konusuyla 

2. GaziUi, el-Müstesfa min 'İlmi'l-Usfll, 
Kahire 1322. I, 8, 55; Alaeddin es
Semerkandi, Mtzanü'l-Usfll fi Neta
ici'l-Ukfll (nşr. Muhammed Zeki 
Abdi'l-Berr). Katar 1404/1984, s. 20; 
Amidi. el-İhkam fi Usflli'l-AhkCım 
(nşr. İbrahim el-Acüz). Beyrut 1405/ 
1985. I. 84: Sadru'ş-Şeri'a Ubeydullah 
b. Mes'üd, et-Tevdth li-Metni't-Ten
kfh, Beyrut ts. (Darü'l-Kütübi'l-İl
miyye). I, 13-14; İbn Abdi'ş-Şekür, 
Müsellemü's-sübflt fi Usflli'l-Fıkh, I, 
54 (el-Müstesfa ile birlikte); Şevkani, 
İrşfıdü'l-Fuhfll, Beyrut ts. (Darü'l
Ma'rife), s. 6. 

3. Molla Hüsrev, Mir'atü'l-Usfll, İstan
bul 1309 (İzmiri'nin Haşiye'si ile 
birlikte), II, 388. 
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ilgili yapılmış olan tartışmalara 
kısaca atıfta bulunmak, daha sonra 
da bu husustaki değerlendirme ve 
tekliflerimizi arzetmek istiyoruz. 
Sınırlı naslar karşısında, sınırsız ve 
sayısız hayat hadiseleriyle karşılaşan 
İslam hukukçuları, bu vakı'aları mev
cut nassların hükümleri çerçevesine 
sokabilmek için bir takım yöntemler 
geliştirme ihtiyacını hissetmişlerdir. 
İslam hukuk tarihinde evrensellik ve 
tarihsellik tartışmalarını da içeren bu 
yöntemleri kısaca şu şekilde zikre
debiliriz: 

I.İllet Nazariyyesi: Bir kıyas iş
leminde yer alan ilietin şartların
dan4 ve illeti belirleme metodların
dan (mesalikü'l-ille) biri olan metin 
muttarid olması yani illet bulunduğu 
zaman hükmün de bulunması esası5 

usul-i fıkıh kitaplarında ilietin "te-
. sir"i6 "akis (in'ikas)"7 "tard"8 "de-

4. Şevkani, bu şartlan yirmi dörde ka
dar çıkarmaktadır. Bk. İrşfıdü'l-Fu
hul, s. 207-208. 

5. Şevkani, İrşadu'l-FuhUl, s. 207. 

6. Ebü'l-Hüseyin el-Basri, el-Mu'temed 
fi Usuli'l-Fıkh (nşr. Muhammed Ha
midullah), Dımaşk, 1385/1965, II, 
784. 

7. Gazzali, el-Müstes(fı, ll, 344-345; a. 
mlf., Şi(fıü'l-Galf;l fi Beyfıni'ş-Şebeh 
ue'l-Muhayyel ve Mesfıliki't-Ta'lfl 
(nşr. Hamd el-Kebisi), Bağdat 1971, 
s. 266-298; Fahreddin er-Razi, el
Mahsul fi İlmi Usuli'l-Fıkh (nşr. Taha 
Cabir el-Ulvani), Riyad 1979, V, 297-
298; İbn Abdüşşekfır, Müsellemü's
SübUt, II. 282. 

8. Gazzali, Şi(fıu'l-Galil, s. 266-298; 
Fahreddin er-Razi, el-Mahsul, V. 297; 
Şevkani. İrşfıdü'l-FuhUl, s. 220; 
Muhammed Mustafa Şelebi, Ta'lilü'l-
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veran"9 "naks"10 ve "illetin tahsi
si"11 gibi çeşitli başlıklar altında 
genişçe tartışılmıştır. Burada, aslın 
illetinin fer'de de bulunmasını şart 
koşmak, kıyasın genişletici bir yorum 
metodu olmasına rağmen, bir an
lamda aslın hükmünü belirli bir takım 
illetlerle sınırlandırmak ya da her
hangi bir vakı'ayı nassın kapsamına 
alabilmek için onun bir takım şartları 
taşımasını isternek ma'nasına gel
mektedir. Bu sınırlamalar ise, fıkhi 
hükümlerin evrensellik ve tarihsel
liğini tespit konusunda atılmış ilk ve 
önemli bir adımdır. 

2.Hikmet N azariyyesi: . _ 
Hukuki vakı'aların herhangi bir 

nassın kapsamına alınması için kıyası 
tek bir yöntem olarak benimsemenin 
doğurabileceği katı hukuki deter
minizm ve formalizm tehlikesinden 
kaçınmak isteyen bazı İslam hukuk
çuları ise, nassları "maslahatı gerçek
leştirmek ve mefsedeti defetmek" 

Ahkfım, Beyrut 1981, s. 219-222. 

9. Gazzali. el-Müstesfa, II. 307-308: 
Fahreddin er-Razi, el-Mahsul, V, 285-
296: Şevkani. İrşadü'l- FuhUl, s. 221. 

10. Gazzali, el-Müstesfa, ll. 336: Abdül
aziz el-Buhari, Keşfü'l-Esrar 'ala 
Usuli'l-Pezdevı, İstanbull890, IV. 32; 
Ibn Abdüşşekfır, el-Müsellemü's-Sü
bflt, II, 277. 

ll. Cüveyni, el-Burhan fi Usuli'l-Fıkh 
(nşr. Abdü'l-Azim Dlh), Katar 1978, 
II, 977; Pezdevi (Fahrü'l-İslam). 
Kenzü'l- Yusul ila Ma'rifeti'l-Usul, 
İstanbul 1890 (Abdülaziz el-Buha
ri'nin Keşfü'I-Esrar'ı ile birlikte), IV, 
32; Serahsi. Usul (nşr. Ebu'l-Vera el
Efgani), Beyrut 1973. II. 208-215; 
Gazali, el-Müstesfa., II, 336-342; Ala
eddin es-Semerkandi, M'izan, s. 308. 

.__ ____________ . ___ .. ------
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anlamına gelen hikmet (amaç)12 ile 
ta'lil yoluna yönelmişlerdir. 13 Bunun 
için, şari'in maksatlarını zaruri, haci 
ve tahsini olmak üzere üç kısma 
ayırmışlar ve bunlardan zarfiri mak
satların insanların din ve dünya 
maslahatlarının ayakta durması için 
gerekli olan dini, canı, aklı, ırzı (nesli, 
nesebi, namusu) ve malı muhafaza ile 
ilgili beş temel maslahat olduğunu ve 
bunların haci ve tahsini diğer tür 
maslahatların da aslını teşkil ettiğini 
söylemişlerdir. Mesela, hırsızın elinin 
kesilmesinin vücubuna nisbetle ma
lın, zina edene had cezasının vacib 
kılınınasma nisbetle neseblerin mu
hafazası böyle temel bir maslahat
tır.14 

ı2. Sadru'ş-Şeri'a, et-Teudih, II, 63; Molla 
Fenari, Fusillü'l-Beddyi', İstanbul 
ı289, Il, 371. Hikmetin diğer 

tanımları için bk. Abdülvehhab 
Hallaf, İlmu Usilli'l-Fıkh, Kuveyt 
ı968, s. 65; Muhammed el Hudari 
Bey, Usillü'l-Fıkh, Kahire ı389/ı969, 
s. 299; Vehbe ez-Zuhayll, Usulü'l
Fıkhi'l-İsldmi, Dımaşk ı406/ı986, I, 
648, 649. 

ı3. Hikmetle ta'lil konusundaki farklı 
görüşleri için bk. Fahreddin er-Razi, 
el-Mahsul, V, 287; Amidi, el-İhkdm, 
III-IV, ı80; Şevkani, İrşddu'l-Fuhill, 
s. 207; Şelebi, Ta'lilü'l-Ahkdm, s. ı35-
ı39. 

ı4. Gazilli, el-Müstesfd, I, 284-3ıO: a. mlf, 
Şifau'l-Galil, s. ı59-ı65; İz-zeddin 
Abdülaziz b. Abdüsselam, Kaudi
dü'l-Ah-kdm fi Mesdlihi'l-Endm, Bey
rut ts., (Darü'l-Ma'rife), I. 3-ı7; Şatıbi, 
el Muuafdkdt fi Usilli'ş-Şerf'a (nşr. 
Abdullah Dıraz), Kahire ts. (el
Mektebetü't-Ticariyye), II, 8-33: M. 
Tahir b. Aşür, İslam Hukuk Felsefesi 
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Hikmetle ta'lil konusunda yapılan 
geniş tartışmalardan İslam hukuk
çularının önemli bir kesiminin, fıkhi 
hükümlerin hikmetleriyle deveran et
tiği ve hikmeti bulunduğu zaman hük
mün bulunacağı, hikmeti bulun
madığı zaman hükmün de bulun
mayacağı şeklinde bir sonuca ulaş
tıkları söylenebilir ki, bu husus hü
kümlerin evrenselliği ve tarihselliği 
tartışmalarının da kesiştiği önemli bir 
kavşak noktasıdır. 

3. Hususi Sebep Nazariyyesi: 
Bilindiği gibi gerek Kur'an ge

rekse sünnet naslarının hemen he
men büyük bir kısmı, çeşitli vesile
lerle nazil ve varid olmuştur. Bu 
sebepler, Hz. Peygamber'e sorulan bir 
sual olabildiği gibi onun zamanında 
meydana gelen herhangi bir olay da 
olabilir. 15 Bir özel sebebin, verilen 
umumi cevabı daraltması (tahsis) ko
nusu usul-i fıkıh kitaplarında çeşitli 
tasniflere tabi tutularak geniş bir 
şekilde tartışılmış ve genel olarak 
usulcülerin çoğunluğu "sebebin husu
suna değil, lafzın umumuna i'tibar 
edileceği" sonucuna ulaşmışlardır. 16 

(tre. Vecdi Akyüz- Mehmet Erdoğan), 
İstanbul ı988. s. ı32- ı64: Ramazan 
el-Bütl, Dauabıtu'l-Maslaha fi'ş

Şeri'ati'l-İsldmiyye, Beyrut ı402/ 
ı982. s. 23. 

ı5. Gazali, el-Müstesfa, Il, 60. 

ı6. Bu tartışmalar için bk. Ebu'I-Hüseyin 
el-Basri, el-Mu'temed, ı, 303-304; Se
rahsi, Usul, ı, 271-273; Bad, İhkd
mü'l-Fusul fi Ahkami'l-Usul (nşr. 

Abdülmecid et-Türki), Beyrut ı986, 
s. 269-270; Gazali, el-Müstesfa, ll, 
60; Ebu'I-Hattab el-Kelvezani, et
Temhid fi Usuli'l-Fıkh (nşr. Müfid 
Muhammed Ebu Ameşe), Mekke 
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Bununla birlikte, bazı bilginler husılsi 
bir sebep dolayısıyla gelen lafzın 
umum ifade etmesi halinde, onunla 
aynı anda hem soruya cevap verilmek 
hem de ibtidaen hüküm koyulmak 
gibi iki ayrı işlemin kastedilmesi 
gerekeceği ve ayrıca şari'in maksa
dının özel sebebin hükmünü açık
lamak değil de, genel bir hüküm 
koymak veya genel bir kuralı 
açıklamak olsaydı, o zaman böyle bir 
beyanı, söz konusu özel sual veya 
olayın vukıl' vaktine kadar tehir 
etmeyeceği gerekçelerinden hareket
le, 17 hükmün husılsi sebebi ile 
sınırlandırılabileceğini kabıli etmiş
lerdir ki, bu görüşler fikhl hükümlerin 
evrensellik ve tarihselliği tartışma
larının özünü teşkil eder. 18 

4.Örf Nazariyyesi: 

ı985, II, 16ı-ı66; Fahreddin er-Razi, 
el-Mahsul, III, ı85-ı89; Amidi, 
el-İhkam, I, 449; ll, 2ı8-222; İbnü'l
Hacib, Muhtasarü'l-Münteha, Beyrut 
1983, Il, ı09-ıll; Alıdülaziz el
Buhar!, Keşfü'l-Esrar, ll, 266-268; 
Şevkani, İrşadu'l-FuhUl, s. ı33-ı34; 
Ferhat Koca, İslam Hukuk Metodolo
jisinde Tahsis, s. 284-295. 

17. Ebu'I-Hüseyin el-Basri, el-Mu'temed, 
I, 305; Gazılli, el-Müstesfa, ll, 61; 
Ebu'I-Hattab el Kelvezani, et-Tem
hıd, II, ı65; Fahredd!n er-Razı, el
Mahsul, lll, ı96; Amid!, el-İhkam, 
II, 220. 

ı8. Bu konuyla yakın ilgisi bulunan 
modern tartışmalar için bk. Fazlu'r 
Rahman, İslam ve Çağdaşlık (tre. 
Alpaslan Açıkgenç-M. Hayri Kırbaş
oğlu), Ankara ı990, s. 74, 94; a. mlf., 
"İslami Çağdaşlaşma: Alanı, Metodu 
ve Alternatifleri" (tre. B. Demirkol), 
İslam! Araştırmalar Dergisi (Fazlu'r
Rahman Özel Sayısı), IV/4, 319. 

- 74-

Ebu'I-Hüseyin el-Basri, Şirazi (Ö:' 
476/1083), Gazall, Razi ve Arnidi gibi 
klasik usulcüler, genel olarak örf ve 
adetin hukuki bir delil olmadığı ve 
dolayısıyla onun umılmi bir hükmü 
tahsis etme (sınırlandırma) gücünün 
bulunmadığını savunmuşlarsa da, 19 

örfe hukuki bir değer veren bazı 
bilginler onun nas karşısındaki duru
munu, söz konusu nassın teşri' 

vaktinde mevcut (mukarin) veya bu 
vakitten sonra meydana gelmiş (tari) 
olmasına göre ayrı ayrı değerlen
dirmişlerdir.20 Bu arada, usulcülerin 
çoğunluğunun nassın nüzıll veya 
vürıldu sırasında Araplar arasında_ 
cari olan kavli örfün geçerli olduğu 
konusunda birleştikleri söylene
bilir.21 Ritabın gelişi esnasında mev-

19. Ebu'I-Hüseyin el-Basri, el-Mu'temed, 
I, 301; Ş!razi, Şerhu'l-Lüm'a (nşr. 

Abdülmecid Türki), Beyrut ı988, I, 
391; Gazali, el-Müstesfa, II, ıll-ll2; 
Fahreddin er-Razı, el-Mahsul, III, 
198; Amid!, el-İhkam, I, 534. 

20. Karafi, el-Furuk, Beyrut ts., (Ale
mü'l-Kütüb), ı, ın; a. mlf, Şerhu 
Tenkıhi'l-Fusul {f'l-Usul, Kahire 
1888, s. 94; Süyuti, el-Eşbfth ve'n
Nezair, Beyrut ı987, s. 188-189; 
İbnü'l-Hümam, et-Tahrir fi Usuli'l
Fıkh, yy. ı931 (Matbaatü Mustafa el
Bab), ll, 57 (Emir Padişah'ın Teysir'i 
ile birlikte); İbn Nüceym, el-Eşbfıh 
ve'n-Nezair, Beyrut ı985, s. ıo2; 

Ahmed Fehmi Ebu Sünne, el-Urfve'l
A.de fi Ra'yi'l-Fukahft, Kahire 1947, 
s. 124. 

21. Ebu'I-Hüseyin el-Basri, el-Mu 'temed, 
I, 301; Bad, İhkfımu'l-Fusul, s. 269; 
Gazali, el-Müstesfa, II, lll; Ebu'I
Hattab el-Kelvezani, et-Temhıd, II, 
158; Amidi, el-İhkam, II, 3ıO; Karafi, 
el-Furuk, I, 171-ı 73; İbn Receb, el-
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cut (mukarin) olan arneli örfün, 
umumi bir nassı tahsis ederek onu 
adet menziline indirmesi konusunda 
ise, başta Şafi'iler olmak üzere usul 
bilginlerinin önemli bir kısmı, İslam 
hukukunda gerçek delilin ancak 
şari'in lafızları olduğunu ve onların 
tahsislerine dair herhangi bir delil 
bulunmadığı sürece bütün fertlerini 
kapsamaya devam edeceğini, Hane
filerle Malikilerin ekserisi ise nassın 
teşri'i sırasında mevcut olan (muka
rin) umumi amell. örfün 'am nassı 
sımrlandıracağım (tahsis) savunmuş
lardır.22 Özellikle Hanefilerin litera-

Kavaid fi'l-Fıkhi'l-İslami (nşr. TaM 
AbdürraüfSa'd), Kahire 1972, s. 295; 
Sadru'ş-Şeri'a, et-Tevdih, I, 42; 
Suyuti, el-Eşbflh ve'n-Nezfıir, s. 188-
191; İbn Abdu'ş-Şekur, Müsellemü's
Sübtlt, II, 345; Ebu Sünne, el-Urtve'l
Ade, s. 54-55; İbrahim Kafi Dönmez, 
"Nazra Cedide ila Mekaneti 
Methumi'l-'Urt ve'l-Ade ti'l-Fık

hi'l-İslami", Mecelletü'l-Ul umi'l-İs
lamiyye, Konstantiniyye, Cezayir 
1986, I, 31. 

22. Cüveynf, el-Burhan, II, 445-446; Ga
zali, el-Müstestfı, II, 111-112; Amidi, 
el-İhkfım, II, 310; İbnü'l-Hacib, Muh
tasarü'l-Müntehfı, II, 152; Karafi, el
Furuk, I, 174; İbn Abdu'ş-Şekur, Mü
sellemü's-Sübüt, I, 345; İbn Abidin, 
Neşru'l-Arf fi Binai Ba'dı'l-Ahkam 
'ale'l-Urf, yy. ts. (Darü İhyai't-Tura
si'l-Arabi) (Mecmuatü Resail-i İbn 
Abidin içerisinde) II, 113; Ebü Sünne, 
el-Urf ve'l Ade, s. 91. Ancak, Hane
tiler'den Zeylai (ö. 743/1342) ile 
Malikilerden Karafi bu konuda kendi 
mezhebierinin görüşlerine katıl

mamışlardır. Bk. Karafi, el-Furuk, I, 
173; Ebu Sünne, el-Urt ve'l-Ade, s. 
91. 
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türünde bulunan "örfe dayalı hüküm" 
kavramı, fikhl hükümlerin tarihsellik 
ve evrenselliği tartışmalarıyla doğru
dan ilgilidir.23 

23. Haneillerin bu konudaki görüşleri şu 
örnek üzerinde açıklanabilir: Hz. 
Peygamber meşhur riba hadisinde 
buğday, arpa, hurma ve tuzun ölçü 
(keyl) ile, altın ve gümüşün ise tartı 
(vezn) ile mübadele edileceğini 

belirtmiştir (Buhari, "Buytl"', 77, 78; 
Müslim, "Musfıkat", 80-82; Ebü Da
vud, "Buytl"', 12; Şevkani, Neylü'l
Evtfır, Kahire 1971, V, 215). Ebü 
Hanife ve Muhammed b. Hasan eş
Şeybani söz konusu hadisin lafzından 
hareketle, burada adı geçen müba
dele şekli dışında başka bir şekil 
kabul etmezken Ebu Yusuf hadiste 
belirtilen maddelerin ölçü veya tartı 
ile mübadelesi prensibinin değişmez 
teşri'i bir kural olmadığını, bunun o 
günkü cari adetlere bağlı bulun
duğunu, teamül haline gelmesi duru
munda altınlar arasında eşitliğin ölçü 
ile, buğdaylar arasında ise tartı ile 
yapılabileceğini söylemiştir. Meşhur 

Hanefi hukukçusu Serahsi, bu 
hadisin ölçü ve tartının takriri sünnet 
olarak yerleştiğini gösterdiğini ve 
onun artık örfle değiştirilemeye

ceğini ileri sürerek, Ebu Hanife ve 
Muhammed b. Hasan eş-Şeybani 
yanında yer alırken, daha sonra gelen 
birçok Hanefi alimi ise Ebu Yusufun 
görüşünü tercih etmiştir. Bk. Serah
si, el-Mebsut, Beyrut 1978, XII, 142; 
Güzelhisari, Menati'u'd-Dekfıyık fi 
Şerhi Mecami'i'l-Hakfıyık, İstanbul 
1890, s. 309; İbn Abidin, Neşru'l-Arf, 
II, 116, 128; Ali Haydar, Dürerü'l
Hükkam Şerhi Mecelleti'l-Ahkam, 
İstanbul 1911, I, 99; Ebu Sünne, el
Urt ve'l-Ade, s. 62, 141-141; Mustafa 
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5.MesiHih-i Mürsele Nazariy
yesi: 

İsba.t veya ilgası (meşrüiyyet veya 
gayr-i meşrüiyyeti) hakkında özel bir 
delil bulunmayan ve şerf'atın genel 
maksatlarıyla birlik içinde olan mas
lahatlar (mesalih-i mürsele)24 İslam 
hukukçularının çoğunluğuna göre, 
ancak bir nassa veya kıyasa izafe 
edilebilirler. 25 Maslahat-ı mürseleye 
en büyük değeri veren Malikiler başta 
olmak üzere İslam hukukçularının 
büyük çoğunluğu, mesalih-i mürse
lenin senet veya delalet bakımından 
kat'i olan bir nass ile çatışmasının 
düşünülemeyeceğini ve böyle bir 
mürsel maslahata i'tibar edilemeye
ceğini söylemişlerdir. 26 İslam hukuk
çularının çoğuuluğunu teşkil eden 
bilginierin bu yaklaşımıarına karşı, 
Hanbelilerden N ecmeddin et-Tüfi'nin 
(ö. 716/1316i7 bu konudaki görüşleri, 

Ahmed ez-Zerka, el-Medhalü'l-Fık
hiyyü'l-Am, Dımaşk 1967-68, II, 891-
892. 

24. Mustafa Ahmed ez-Zerka, el-Istislah 
ve'l-Mesalihu'l-Mürsele, Dımaşk 

1988, s. 37. 

25. İbn Kayyim el-Cevziyye, İ'lamu'l
Muvakkı'in (nşr. Muammed Muh
yiddin Abdülhamid), Kahire 1955, I, 
68; Büti, Davabitu'l-Maslaha, s. 132. 

26. Ebü Zehre, Usülü'l-Fıkh, Kahire ts., 
(Darü'l-Fikri'l-Arabi). s. 274; Zerka, 
el-Medhal, I, 123; Büti, Davabitu'l
Maslaha, s. 201. 

27. Tüfi'nin hayatı hk. bk. İbn Hacer el
Askalani, ed-Dürerü'l-Kamine, Hay
clarabad 1929-1931, II, 154-157; İb
nü'l-İmad, Şezeratü'z-Zeheb, Beyrut 
1968, VI, 39-40; Ömer Rıza Kehhale, 
Mu'cemu'l-Müellifin, Dımaşk 1957, 
IV, 266. 
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özellikle son dönemlerde. geniş yankı 
uyandırmıştır. Tüfi "Zarar ve zararla 
mukabele yoktur"28 hadisini inceler
ken29 şer'i delillerin en kuvvetlisinin 
nass ve icma olduğunu, ancak bu delil
lerin "maslahata riayet" prensibine 
aykırı düşmeleri halinde, maslahata 
riayet ve zararı def konusunda has o
lan yukarıdaki hadis gereği, masla
hatın, ilga ve ibdal yoluyla değil de 
"tahsis ve beyan" yoluyla söz konusu 
nass veya icmaya takdim edileceğini 
ileri sürmüştür.30 Tüfi'nin maslahat 
çerçevesinde ileri sürdüğü bu görüş
lerin değerlendirilmesi bir yana, 3 ı 

28. İbn Mace, "Ahkam", 1 7; Nevevi, 40. 
Hadis (tre. Ahmed Naim), Ankara 
1985, s. 40-41. 

29. Tüfi'nin söz konusu hadisin şerhi 
sırasında belirttiği görüşleri Cema
leddin el-Kasım! tarafından "Risale 
fi'l-Mesalihi'l-Mürsele" adıyla neşre
dilmiştir. Bk. Mecmu'u ResaiZ fi Usu
li'l-Fıkh, Beyrut 1906, s. 37-70. Ayrıca 
bk. Risaletü'l-İslam, IIli, 94-105. 
Mustafa Zeyd adı geçen risalenin 
tahkikli neşrini yapmıştır. el-Masla
ha fi't-Teşrii'l-İslami ve Nec-müddin 
et-Tüfi, yy., 1964 (Daru'l-Fikri'l
Arabi), s. 206-240. Abdül-vehhab 
Hallaf ise Masadıru't-Teşrifi ma-la
Nassa fih (Kuveyt 1972) adlı eserinde 
bu risaleyi aynen nak-letmiştir. s. 
105-145. 

30. Tüfi, Risale fi'l-Mesalih, s. 109-110; 
135-144 (HallafınMasadır'ı içinde). 

31. Tüfi'nin maslahatla ilgili görüş

lerinin değerlendirilmesi için bk. 
Muhammed Zahid el-Kevseri, Maka
latü'l-Keuseri, Humus 1968, s. 120, 
332-333; 119, 332; 118-119; Ebü 
Zehre, Malik, Kahire 1952, s. 328; 
a.mlf, İbn Hanbel, Kahire 1981, s. 
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hukuki hükümlerin geçerliliğini mas
lahat ile sınırlayan bu yaklaşım 
tarzının, Kur'an-ı Kerim'deki fıkhi 
hükümlerin evrensellik ve tarihselliği 
konusundaki tartışmalarda, tarihsel
lik taraftarlarını cesaretlendiren en 
önemli referanslardan biri olduğu 
söylenebilir. 

6. Çağdaş Yaklaşımlar: 
İslam hukuk tarihinde IV/10. asra 

kadar devam eden ictihad hareketi, 
bu yüzyıldan i'tibaren yerini katı bir 
taklitçiliğe ve mezhebciliğe bırakmış
tır. Bununla birlikte, gerek önceden 
mevcut olan hukuk müellefatı, ge
rekse arada yetişen bazı büyük fakih 
ve alimler sayesinde, İslam hukuku 
uzunca bir süre insanların ihtiyaç
larına cevap vermeye devam etmiştir. 
Ancak, rönesans ve reform hareketleri 
sonunda Batı'nın elde ettiği bilimsel, 
ekonomik ve siyasi avantajlar karşı
sında, İslam dünyasının içinde yaşa
dığı "gizli duraklama" açığa çıkmış ve 
bilhassa XVII. yüzyıldan sonra Os
manlı Devleti'nin çeşitli cephelerdeki 
yenilgileri ile başlayan "gerileme", 
pek çok İslam ülkesinin kolonileş
tirilmesi ile sonuçlanmıştır. Yirminci 
yüzyılın son üç çeyreğinde ise, İslam 
ülkeleri başta siyasi bağımsızlıklarını 
elde etmek olmak üzere yeniden bir 
uyanış dönemine girerek bugünkü 
siyasi, ekonomik, kültürel ve hukuki 
statülerine kavuşmuşlardır. İslam 

324; Hallı'if, Masadır, s. 99, 101; 
Şeleb!, Ta'lflü'l-Ahkam, s. 295, 296-
322; Büt1, Davabitu'l-Maslaha, s. 209-
213; Ferhat Koca, "İslam Huku
kunda Maslahat-ı Mürsele ve Nec
meddin et- Tufi'nin Bu Konudaki 
Görüşlerinin Değerlendirilmesi", 

İLAM Araştırma Dergisi. 1 (İstanbul 
1996), s. 93-122. 
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hukuku açısından da duraklama ve 
gerilerneyi ifade eden bu uzun tarihi 
süreç içerisinde en önemli hukuki 
faaliyetlerden biri, Osmanlı hukuk
çusu ve devlet adamı Ahmed Cevdet 
Paşa'nın (ö. 1312/1895) fedakarane 
gayretleri sonunda te'lif edilen ve 
uygulamaya konulan Mecelle-i Ah
karn-ı Adliyye32 olmuştur. Ayrıca, son 
iki yüz yılda, İslam dünyasının içinde 
bulunduğu ilmi, siyasi, sosyal, eko
nomik ve hukUki yenilgilerden kurtul
ması konusunda bazı müslüman 
aydınlar çeşitli çıkış yolları aramış

lardır. Bilhassa Cemaleddin Efgani 
(ö.1314/1897 ile Muhammed Ab
duh'un (ö.1323/1905) başını çektiği ve 
kendilerine "klasik modernistler" 
denilebilecek bir grup aydın, Kur'an 
ve Sünnet nasslarının bugüne taşı
nabilmesi ve İslam hukukuyla ilgili 
çeşitli problemierin halledilebilmesi 
için yeniden ictihada dönülmesi 
gerektiğini savunmuşlardır. İçinde 
yaşadığımız yüzyılda ise, başta 

Kur'an'ın yorumlanması olmak üzere 
İslam hukukuyla ilgili çeşitli konu
larda muhafazakar, savunmacı veya 

32. Mecelle'nin hazırlanışı, üzerinde 
yapılan çeşitli çalışmalar ve metni lık. 
bk. Osman Öztürk, Osmanlı Hukuk 
Tarihinde Mecelle, İstanbul 1973. 
Özellikle Mecelle'nin şu maddeleri 
fıkh! hukumlerin evrensellik ve 
tarihselliği tartışmalanyla doğrudan 

ilgilidir: Md. 14: "Mevrid-i nassda 
ictihada mesağ yoktur"; md. 30: "Def~i 
mefasid eelb-i menafi'den evladır";' 
md. 36: "Adet muhakkemdir"; md. 39: 
"Ezmanın teğayyürü ile alıkamın 
teğayyürü inkar olunamaz"; md. 43: 
"Örfen ma'rüf olan şey şart kılınmış 
gibidir."; md. 45: "Örf ile tayin nas 
ile tayin gibidir." 
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parçacı bir takım yaklaşımlar yanın
da, kendilerine "İslam modernistleri" 
adı verilen çeşitli kişiler insan mer
kezli ve olgudan nassa doğru giden 
bir yaklaşım tarzını benimsemiş
lerdir. Bunlar arasında Muhammed 
İkbal (ö.1357119a8)33 Fazlurrahman 
(1919-1988)34 Hasan Hanefi35 Nasr 
Hamid Ebu Zeyd36 ve Muhammed 

33. Muhammed İkbal'in bu konudaki 
görüşleri için bk. İslamda DEnE Dü
şüncenin Yeniden Doğuşu (tre. N. 
Ahmet Asrar), İstanbul 1984, s. 220-
232. 

34. Fazlu'r-Rahman'ın bu konudaki gö
rüşleri için bk. İslam (tre. Mehmet 
Aydın-Mehmet Dağ), Ankara 1992, 
s. 47-48; a.mlf, İslam ve Çağdaşlık 
(çev. Alpaslan Açıkgenç-M. Hayri 
Kırbaşoğlu), Ankara 1990, s. 73-76, 
94; a.mlf, "İslami Çağdaşlaşma: 
Alanı, Metodu ve Alternatifleri" (çev. 
B. Demirkol), İslami Araştırmalar 
(Fazlu'r-Rahman Özel Sayısı), IV/4 
(Ankara 1990), s. 319. 

35. Hasan Hanefi'nin bu konudaki 
görüşleri için bk. "Teoloji mi Antro
poloji mi?" (çev. M. Sait Yazıcıoğlu), 
Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakü
ltesi Dergisi, XXIII (Ankara 1978), s. 
518; İlhami Güler, "Hasan Hane
fi'nin Tecdıd Projesi -Tanıtım ve Bir 
Değerlendirme-", İslami Araştır-
malar, VII/2 (Ankara 1994), s. 160. 

36. Nasr Hamid Ebu Zeyd'in bu konudaki 
görüşleri için bk. Mefhumu'n-Nas, 
Dirase fi Ulfımi'l-Kur'an, Kahire 
1990, s. 29-30; Ömer Özsoy, "Nasr 
Hamid EbU Zeyd'in Nass-Olgu İliş
kisi Bağlamında 'UlUmu'l-Kur'an'ı 
Eleştirisi", İslamiAraştırmalar, VIII 
3-4 (Ankara 1994), s. 240. 
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Arkoun37 gibi düşünür ve yazarlar 
bulunmaktadır. İslam hukuk tarihin
de ve günümüzde Kur'an'daki fıkhi 
hükümlerin evrensellik ve tarihsel
liğini tesbit konusuyla ilgili özetlenen 
bütün bu görüşlerin ortak paydası, 
Kur'an'da evrensel ve tarihsel bir ta
kım fıkhi hükümlerin bulunduğudur. 
Ancak bu görüşlerin, söz konusu 
hükümlerin birbirinden ayırt edilmesi 
konusunda kapsamlı ve objektif e
saslar içermediği ve bu sebeple de 
evrensellik ve tarihsellik tartışmala
rının giderek artan bir şiddette devam 
ettiği görülmektedir. Biz, bu görüş ve 
tecrübelerin ışığı altında, Kur'an'd~i 
fikhi hükümlerin evrensel alanlarıyla 
tarihsel olanlarını birbirinden ayırt 
edebilmek için açık, objektif, ma'kül 
ve kapsamlı zannettiğimiz bir ölçeği 
İslam hukukçularının ve İslam dü
şüncesiyle ilgilenenlerin nazar-ı dik
katine sunmak istiyoruz. 

II.EVRENSELLİK VE TARİH
SELLİGİ TESBİT KONUSUNDA 
BİRÖLÇÜT 

Kur'an-ı Kerim'deki fıkhi hüküm
lerin tarihsel ve evrensel unsurlarını 
tespit için önerdiğimiz ölçüt bir yorum 
merdiveni niteliğindedir. 

ı1nsan olarak kendimize ve etra
fımıza bakıyor; insanların, hay
vanların, bitkilerin ve hasılı evrenin 
varlığından ve bunların içinde bulun
duğu ahenk ve nizamdan, alemin bir 

37. Muhammed Arkoun'un bu konudaki 
görüşleri için bk. "Kur'an'ı Nasıl 

Okumalı? " (tre. Ahmet Zeki Ünal), 
İslami Araştırmalar, VII/3-4 (Ankara 
1994), s. 249, 256-259. Söz konusu 
makale için ayrıca bk. Muhammed 
Arkoun, Kur'an Okumaları (tre. 
Ahmet Zeki Ünal), İstanbul 1995, s. 
81- 113. 
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yaratıcısı olduğu ve bu yaratıcının da 
ilim, hikmet, güç, kudret ve adalet 
gibi sıfatıara sahip olması gerektiği 
sonucuna varıyoruz. Ulaştığımız bu 
netice hem hiss-i selimin (tecrübe ve 
müşahede) hem akl-ı selimin (aklın 
ilkeleri) hem de naklin (ilahi kitaplar) 
ittifak ettiği bir sonuçtur. 38 Yorum 
merdiveninin çıkış kulvan burasıdır. 
Bu nokta akıl, nakil ve bütün insan
lığın Allah'a iman konusunda yaşa
dığı tarihi tecrübe ile sabit bir haki
kattir. 

2.Varlığına ulaşılan Tanrı'nın, 

yarattığı bu evreni ve yaratıklarını 
başıboş bırakıp istirahate çekilmesi 
ise hem sarih akla hem de korunmuş 
sahih nakle39 aykırıdır. Dolayısıyla 
Allah, insanların hayatiyetlerini sağ
lıklı ve birbiriyle ahenkli bir şekilde 
devam ettirebilmeleri için zaman 
zaman veya her zaman tarihe (insan
lara) çeşitli uyarı ve müdahalelerde 
(din) bulunur. Buna akıl ve nakil 
açısından bir mani' yoktur. Bu sebeple 
de Allah insanları başıboş bırak
mayarak ilk insandan bugüne kadar 
çeşitli zaman ve mekanlarda, kendi
lerine rasul veya nebi adı verilen 

38. Alemin yaratılışı, nizarn ve ahengiyle 
ilgili bazı ayetler için bk. el-Bakara, 
2/164; Al-i İmran, 3/190-191; el
En'am, 6173; el-A'raf, 7/185; Yunus, 
10/5-6, 34; en-Nahl, 16/3, 48, 81; el
Enbiya, 21/33; el-Furkdn, 25/2; en
Nem!, 27/64: el-AnkebCıt, 29/30, 44; 
er-Rum, 30/8; Sad, 38/27; ed-Duhfın, 
44/38; el-Ahkdf, 46/3; et-Teğabün, 

64/3. 

39. Allah'ın evreni yarattıktan sonra 
istirahate çekilmediğine dair bazı 
ayetler için bk. İbrahim, 14/42, 47; 
el-Kıyame, 75/36. 
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kişiler aracılığıyla bir takım hüküm
ler, emir ve yasaklar (ilahi dinler) 
göndermiştir. 40 Sarih akıl, sahih 
nakil ve insanlığın tarihi tecrübesiyle 
ulaşılan bu netice ise, yorum mer
diveninin iniş kulvarını teşkil etmek
tedir. 

3.Allah tarafından çeşitli zaman 
ve mekanlarda gönderilen ilahi din
lerin emir ve yasaklarına (hüküm
lerine) bakıldığı zaman, bunların bir 
kısmının söz konusu dinin gön
derildiği zaman, mekan ve toplumun 
çeşitli imkan ve ihtiyaçlarıyla alakah 
veya bu şartlada sınırlı özel hüküm
ler41 bir kısmının ise hemen hemen 
bütün dinlerde (ilahi kitaplarda) 
aynen korunan bir takım genel amaç 
ve ilkeler42 olduğu görülür. Bu rea
lite, korunmuş, sahih nakil ile sabit 

40. Allah'ın çeşitli peygamberleri vası
tasıyla bir takım hukümler (din) 
gönderdiği hususunda bk. el Bakara, 
2/253; Al-i İmran, 3/183-184; en-Nisa, 
4/164; el-Maide, 5/32; el-En'am, 6/130; 
el-A'raf, 7/35, 43, 53, 101; Yunus, 
10/13; Hud, 11/120; er-Ra'd, 13/38; 
İbrahfm, 14/9, 44; el-Mü'minun, 
23/51; er-Rum, 30/47; Fatır, 3514, 25; 
ez-Zümer, 39/71; Gafır, 40/22, 78, 83; 
Fussilet, 41/14; el-Ahkaf, 46/35; et
Teğabun, 6416. 

41. Çeşitli ilah! diniere ait özel hükümler 
konusunda bk. el-Bakara, 2/67, 173, 
270; Al-i İmran, 3/49- 50, 93; en-Nisa, 
4/23, 160-161; el-Maide, 5/1-5, 47-48, 
95, 96; el-En'am, 6/146; en-Nahl, 
16/115, 119, 145; el-Casiye, 45/18. 

42. Bütün ilah! dinlerde ortak olan bazı 
temel hükümler için bk. et-Teube, 
9/111; en-Nahl, 16/118; el-İsra, 17/31-
38; el-Ankebut, 29/46; Lokman, 31/13, 
16-18; eş-Şura, 42/13. 
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olduğu gibi, aklın gereği de budur. 
Dinler tarihinde mevcut olan ilahi 
diniere bakıldığı zaman onların değiş
meyen temel amaçlarının insanların 

43 dA 44 k ı 45 ( A can, ın, a ı , ırz namus, 
b '1)46 147 . tl . . nese , nesı ve ma emnıye erını 

sağlamak olduğu ve diğer fer'i 
hükümlerin bu amaçları koruyucu ve 
gerçekleştirİcİ birer tamamlayıcı 
unsur oldukları anlaşılır. Bu temel 
amaçlar (ınakasıd) kendi içinde daha 
genel bir tasnife tabi tutulduğu 
zaman, onların "İnsanın yaşama hak 
ve hürriyeti (canı ve aklı muhafaza)", 
"Dini inanç, düşünce ve kana'at 
edinme hak ve hürriyeti (din ve ırzı 
muhafaza)", "Mal ve mülk edinme hak 
ve hürriyeti (malı muhafaza)" şek
linde, bugün bütün insanlığın kab-ul 
ettiği temel (klasik) insan hak ve 

43. Canı muhafaza (yaşama hak ve 
hürriyeti) lık. bk. el-Bakara, 2/ı 78, 
ı95; en-Nisa, 4/29, 92-93; el-En'am, 
6/ı50; el-isra, ı 7/3ı, 33; el-Furkan, 
25/68; el-Mümtahine, 60/ı2. 

44. Dini muhafaza lık. bk. el-Bakara, 
2/256; At-i imran, 3/20; el-En'am, 
6/ı06-ı08; Yunus, ı0/99, ı08; er-Ra'd, 
ı3/3; el-Kehf, ı8/29, 110; er-Rum, 
30/24. 

45. Aklı muhafaza lık. bk. el-Bakara, 
2/2ı9; en-Nisa, 4/43; el-Maide, 5/90, 
91. 

46. Irzı (namusu, nesli, nesebi) muhafaza 
lık. bk. el-Bakara, 2/ı87; el-isra, 
ı 7 /32; en-Nur, 24/32; el-Furkdn, 
25/68; er-Rum, 30/2ı; el-Mümtahine, 
60/ı2. 

47. Malı muhafaza lık. bk. el-Bakara, 
2/ı88; Al-i imran, 3/ı4; el-A'raf, 7/3ı; 
et-Tevbe, 9/34; el-isra, ı 7 /26-27; 
Tahd, 20/53-54; el-Furkan, 25/67; en
Necm, 53/39; el-Mümtahine, 60/ı2. 
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hürriyetlerini ihtiva ettiği görülür. 
İlahi dinlerin en kılmili ve 

sonuncusu olan İslam dininin 48 kitabı 
olan Kur'an-ı Kerim'deki hükümler de 
tek tek incelendiği (istikra) zaman, 
onun da aynı temel amaçları güttüğü 
ve ayrıca bu amaçları korumak, 
gerçekleştirmek ve geliştirmek için 
bir takım yardımcı hukuki normlar49 

içerdiğine şahit olunacaktır. Bütün 
ilahi kitaplarda ve son kitap olan 
Kur'an-ı Kerim'de mevcut bulunan bu 
temel amaçların varlığına50 ve 

48. İslilın dininin son ve kirnil din olduğu 
lık. bk. Al-i imran, 3/ı9, 85; el-Maide, 
5/3. 

49. Temel amaçları koruyan bazı hukuk 
normları lık. bk. adaletle davranmak 
(el-Bakara, 2/282; en-Nisa, 4/58; el
Maide, 5/8, 42, 95, ı06; el-A'raf, 7/29; 
en-Nakl, ı6176, 90; Sad, 38/26; eş
Şura, 42/ı5; el-Hucurdt, 49/9; et
Talak, 65/2), insanların eşitliği (en
Nisa, 4/ı; el-A'raf, 7 /ı89; Yunus, 
ıo/ı9; el-Hucurat, 49/ı3); iyiliği 

emredip kötülüğü yasaklamak (el
Bakara, 2/263; Al-i lmran, 3/ı04, 110, 
114; en-Nisa, 4/114; el-Maide, 5/2; el
A'raf, 7/ı57, ı99; et-Tevbe, 917ı, 112; 
el-Hac, 22/4ı), emaneteriayet etmek 
(el-Bakara, 2/283; en-Nisa, 4/58; el
Mü'minun, 23/8; el-Mearic, 70/32; ), 
İstişare etmek (Al-i imran, 3/159; eş
Şura, 42/38), akidlere ve alıidiere 
bağlı kalmak (el Maide, 5/1; el-Enfal, 
8/58, 61-62). 

50. Bu arada, her bir ilahi kitabın 
kendinden önceki kitabı tasdik etmiş 
olması, onların aynı temel amaçlar 
doğrultusunda hükümler içerdiğini 
de gösterir. Bu gerçeğe işaret eden 
bazı ayetler için bk. el-Bakara, 2/97, 
136; At-i imran, 3/3, 50; en-Nisa, 4/4 7; 
el-Maide, 5/44, 46-48; el-En'am, 6/92; 
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isabetin, sahih nakil delalet ettiği 
gibi, sari'lı akıl da bunu gerektirir. 
Çünkü, insanlık tarihine bakıldığı 
zaman, onların gerek fertler gerekse 
toplumlar olarak bu temel haklannı 
her türlü ihlale karşı korumaya 
çalıştıkları, bu haklara sahip fert ve 
toplumların daha sağlıklı, mutlu ve 
huzurlu oldukları, bu haklar saye
sinde insanların kendi kendilerini 
gerçekleştirdikleri görülür. Kısacası 
bu temel amaçlar sadece nakil yoluyla 
değil, bütün insanların tarihi tecrü
beleriyle de ulaştıkları evrensel haki
katlerdir. 

4.Bu temel amaçları gerçek
leştirmek için Kur'an'da mevcut olan 
hükümlerden hangilerinin Kur'an'ın 
ilk muhataplarının yaşadığı tarihi, 
coğrafi ve toplumsal şartlada sınırlı 
olduğu, hangilerinin de bu temel 
amaçları gerçekleştirebiirnek için 
herhangi bir zaman ve mekanla 
kayıtlı olmaksızın bütün zamanlan ve 
mekanları kuşatıcı ve bağlayıcı 

nitelikte olduğu hususu tartışmalıdır. 
Bunu belirleyebilmek için önerdi
ğimiz ölçütü ifade etmeden önce bu 
paragrafta ilgili akla gelebilecek iki 
itiraz üzerınde durmak istiyoruz. 
Birinci itiraz, Kur'an'ın fıkhi hü
kümleri arasında evrensel ve tarihsel 
unsurların bulunmasının akıl bakı
mından bir çelişki olup olmayacağı 
hususudur. Aklın ilkelerine göre 
burada herhangi bir çelişki sözkonusu 
olamaz. Zira belirli bir tarih, coğrafya 
ve sosyal yapı içerisinde nazil olan 
ilahi bir hitabın, yaşayan ilk muha
tablarının sorun ve problemlerine 
çözüm getirmesi kadar makul bir 
durum düşünülemez. Şayet, 

Fatır, 35/31; el-Ahkaf, 46/30; es-Saf, 
6116. 
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Kur'an'daki bütün hükümler ilk 
muhatablarının kültür, düşünce ve 
yaşam standartlarının üzerinde ve 
ötesinde olsa idi, asıl bu durum akla 
ve hikmete uygun düşmezdi. Ayrıca, 
Şan'in bu kitabı son peygamberine51 

göndermiş olması sebebiyle, onun 
içerisine hem ilk muhataplarına hem 
de bütün insanlığa hitab eden bazı 
ortak (evrensel) mesaj, değer ve 
hükümler yerleştirmesinde akıl ba
kımından herhangi bir çelişki yoktur. 

Daha ciddi ve yaygın olan ikinci 
i'tiraz ise şudur: Önceki ilahi dinlerde 
mevcut olan hukuki hükümlerin 
belirli bir bölge, toplum veya süre ile 
sınırlı olduğu anlaşılabilir bir konu
dur. Zira, önceden gelen bir din veya 
kitabın belirli bir kavme ya da bölgeye 
gönderildiğini, bizzat sözkonusu dillin 
peygamberi veya kitabı açık bir 
şekilde belirttiği gibi, bunun böyle 
olduğunu elimizdeki korunmuş sahih 
nakil de söylemektedir.52 Ayrıca 

51. Hz. Muhammed'in son peygamber 
olduğu hususunda bk. el-Ahzab, 
33/40. 

52. Çeşitli peygamberlerin kendi kavim
lerine gönderildiği hakkında bk. 
Yunus, 10/74; İbrahim, 14/4; el-isra, 
17/15; er-Rum, 30/47. Öte yandan, 
bazı peygamberlerin kendi kavimle
riyle olan ilişkileri hakkında bk. Nuh 
(a.s.)'un, kavmiyle ilişkisi hakkında: 
el-A'raf, 7/59; Hud, 11/36; el-Hacc, 
22/42; el-Mü'minun, 23/23; el-Fur
kfln, 25/37; eş-Şuara, 26/105; el
AnkebUt, 29/14; Sad, 38/12; Gafir, 
40/5, 31; Ka{, 50/12; ez-Zariyat, 51146; 
en-Necm, 53/52; el-Kamer, 54/9; Nuh, 
71/1. Hud (a.s.)'un kavmiyle ilişkisi 
hakkında bk. Hud, 11160, 89; Salih 
(a.s.)'in kavmiyle ilişkisi hakkında bk. 
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tarihte, aynı anda farklı bir takım 
bölgelerde iki veya daha fazla 
peygamberin bulunmasında da akıl 
bakımından bir sakınca yoktur. 
Ancak, İslam dini için bunu söyleme 
imkanı yoktur. Zira, İslam son ilahi 
din, Kur'an son ilahi kitap, Hz. 
Muhammed (s.a.v.) ise son pey
gamberdir.53 Bu din ve kitap, bütün 
insanlar, zamanlar ve mekanlar için 
gönderilmiştir. Onun içerisindeki 
herhangi bir hükmün herhangi bir 
zaman, mekan veya toplumsal şartla 
sınırlandırılması, onun ebedllik ve 
evrensellik vasıflarına uygun düşmez 
ve böyle bir ayırım, Kitab'ı tahrife ve 
tüketmeye yol açar. 54 

Bu i'tiraza karşı şu söylenebilir: 
Kur' lin'ın yaklaşık yirmi üç yıl süren 
teşri tarihi içerisinde, onun ilk 
muhatablarının sorunlarına değinil

diği, onlarla ilgili çözümler getirildiği 
nesih, tahsis ve tedrlc gibi çeşitli 

metodlar kullanılarak söz konusu 
insanların şart, imkan ve ihtiyaç-

Hud, 11/89. Lut (a.s.)'un kavmiyle 
ilişkisi hakkında bk. el-A'raf, 7/80; el
Hacc, 22/43; eş-Şuara, 26/160; Sad, 
38/13; el-Kamer, 54/33; Şuayb 

(a.s.)'ın, kavmiyle ilişkisi hakkında 
bk. el-AnkebUt, 29/36; İbnlhim'in 
kavmiyle ilişkisi hakkında bk. el
Hacc, 22/43; Musa (a.s.)'ın kavmiyle 
ilişkisi hakkında bk. el-Bakara, 2154, 
60, 67; el-Maide, 5/20; el-En'am, 6/80, 
128, 155; · el-A'raf, 7/148; Yunus, 
10/71-93. 

53. Bu konuda yukanda geçen şu ayetlere 
bk. Al-i İmran, 3/19, 85; el-Maide, 513; 
el-Ahzab, 33/40. 

54. Kur'an hükümlerinin değiştirileme
yeceğine dair bazı ayetler için bk. el
Bakara, 2/211; el-En'am, 6/34, 115; 
Yunus, 10/15; el-Kehf, 18/27. 
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larının gözetildiği tarihi bir \ra: 
55 . 

kı'adır. Şayet, bu durum Allah'ın 
sadece INII. yüzyıl insanlarının 

maslahatlarını gözettiği ve onlara 
lütf-u keremiyle davrandığı ve artık 
o "has" kulları dışındaki kullarının 
tarihi, coğrafi ve toplumsal şart, 
imkan ve ihtiyaçlarını dikkate 
almayacağı şeklinde değerlendiriliyor 
ise; bize göre, konumuzun başında 
varlığına inandığımızı söylediğimiz 
ilim, hikmet ve adalet sıfatıarına 
sahip olan Şari' kullan arasında böyle 
bir ayırım yapinaz.56 Eğer bununla, 
Allah'ın ebedi ve evrensel bir takım 
hükümler göndermek için INII. 
yüzyıl insanlarını "ko bay" olarak· 
kullandığı ve söz konusu hükümlerin 

55. İlk müslümanların şart, imkan ve 
ihtiyaçları doğrultusunda belirli bir 
gelişme süreci takip eden bazı 

hükümleri için bk. Mü'minlerin katir
ler karşısındaki kuvvet dereceleri lık. 
el-Enfal, 8/66; vasiyyet lık. el-Ra
kara, 2/180; en-Nisa, ll; kocalan ölen 
harnınların nafakaları ve bekleme 
süreleri lık. el-Bakara, 2/234, 240; et
Talak, 65/4; kıblenin Mescid-i Ak
sa'dan (Kudüs) Mescid-i Haram'a 
(Mekke) çevrilmesi lık. bk. el-Bakara, 
2/115, 144 gibi örnekler gösterilebilir. 

56. Allah'ın kulları arasında ayırım 

yapmayacağı lık. bk. en-Nisa, 4/1; el
A'raf, 7/189; Yunus, 10/19; el-Hucu
rat, 49/13. Ancak, Kur'an'ın ilk 
muhataplarının İslam'ın yerleşmesi 
ve yayılmasındaki hizmetleri ve çek
tikleri sıkıntılar sebebiyle, ni'met
külfet dengesine uygun olarak, son
raki yıllarda rahat bir ortamda yaşa
yan müslümanlardan daha faziletli 
olması hususu ayrı bir konudur. Bu 
konuda bk. en-Nisa, 4/95; el-Hadid, 
57110 . 
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teşriine sebep olan olayların da sadece 
önceden çizilmiş birer "İlahi Senaryo" 
olduğu · söylenmek isteniyorsa, o 
zaman da Ebu Cehil'in imanından Hz. 
Aişe'ye yapılan iftiraya (ifk hadisesi) 
kadar, Hz. Muhammed'in peygam
berlik süresinde meydana gelmiş olan 
bütün olaylar, acılar ve savaşların 
birer "İlahi senaryo" olduğu sonucuna 
varılır ki, böyle bir neticenin akldevi 
(teolojik) açıdan getireceği problemler 
bir yana, bu durum yine de INII. 
yüzyılın tarihi, coğrafi, siyasi, iktisadi 
ve kültürel... şartlarını tahkim etmek, 
kutsallaştırmak ve evrenselleştirmek 
gibi bir sonuç doğuracaktır ve bu 
sonuç da yine bizim varlığına iman 
ettiğimiz Şari'in hikmet sıfatına 

uygun düşmemektedir. O zaman, 
geriye bir husus kalmaktadır: O da 
Cenab-ı Hakk'ın INII. yüzyıl insan
larının tarihi, coğrafi ve toplumsal bir 
takım şartlarını,. imkan ve ihtiyaç
larını dikkate aldığı gibi diğer zaman
larda, mekanlarda ve şartlarda 

yaşayan kullarının da imkan, ihtiyaç 
ve şartlarını dikkate almış olmasıdır. 
İşte biz burada, Allah'ın kendi 
Kitab'ında gösterdiğini kabul 
ettiğimiz bu elastikiyeti araştırıyoruz. 
Böyle bir kabul ve araştırma aklen 
caiz olduğu gibi, aşağıda verilecek 
çeşitli şer'i delillerden de anlaşılacağı 
gibi nakil bakımından da caizdir. 

Artık bu kabulden sonra geriye 
Kur'an-ı Kerim'deki fıkhi bir 
ayetinlhükmün evrensel veya tarihsel 
oluşunu tesbit kalmaktadır. Bize göre, 
fıkhl bir ayetinlhükmün eyrensel veya 
tarihsel oluşunu tesbit için şu ölçüt 
(yöntem) izlenmelidir: 

4.l.Kur'an'daki fıkhi hükümlerin 
evrensel veya tarihsel olanını tesbit 
edebilmek için söz konusu şer'i hita-
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bınlhükmün -varsa bu meseleyle ilgili 
bütün hitablarlhükümler kümesinin
tanımlanması gerekir. Çünkü, her
hangi bir şeyin mahiyeti ve nitelik 
ile nicelikleri tanınmadan onun ne 
olduğu anlaşılamaz. mahiyeti bilin
meyen herhangi bir hitab ise emir ve 
nehye (hükme) konu olamaz. Kaldı ki, 
hukuk sırlar alemiyle değil, hayat 
münasebetleriyle ilgilenen ve bu 
konuda bir takım normlar koyan bir 
ilim dalı olup, bu ilmin esaslarına göre 
de herhangi bir davranışın gayri 
meşru' bir eylem (suç) olabilmesi için 
onun kanun (şari') tarafından tanım
lanmış olması (kanuniliği) esastır. 57 

Ayrıca, anlaşılınayan bir hitabın 
teklife konu olmayacağı hususunda 
da hem sarih akıl hem sahih nakil 
ittifak halindedir. 58 

Gerekliliği ve meşruiyyeti hak
kında akıl ve naklin ittifak ettiği böyle 
bir tanımın (tarif) geçerli olabilmesi 
için, onu, sahih bir tanımda bulun
ması gereken bütün şartları taşıması 
gerekir. Bu şartlar, tanımın tam 

57. Suçun kanüniliği ilkesi lık. bk. en
Nisa, 4/24; el-En'am, 6/119; en-Nur, 
24/1). Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de 
haram (yasaklanmış, suç) fıiller tek 
tek belirtilmiş, helal (meşru') bir fiil 
veya nesnenin insanlar tarafından 
haram kılınması ise reddedilmiştir. 
Bu konuda b k. el-Bakara, 2/1 73; en
Nisa, 4/23; el-Maide, 5/3; el-En'am, 
6/151; el-A'raf, 7/32, 33;et-Tevbe, 9/29, 
37; en-Nahl, 16/115; el-İsra, 17/33. 

58. İlahi kitapların ve bilhassa Kur'an-ı 
Kerim'in aniaşılmak için apaçık bir 
şekilde gönderilcliğine dair ayetler lık. 
bk. Al-i İmran, 3/138; el-Maide, 5/15, 
19, 89; İbrahfm, 14/4; en-Nahl, 16/39, 
44, 64, 89; en-Nur, 24/34. 
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olması yani tanımı yapılanın bütün 
fertlerinin söz konusu tanımın içine 
girmesi ve ona dahil olmayan yabancı 
unsurların dışarıda bırakılması 

(efradını cami' ağyannı mani' olması), 
bir şeyin kendisinden daha kapalı 
(mübhem) bir şeyle tanımlanmaması 
ve tanımda kısırdöngü (devr-i batıl, 
cercle vicieux) bulunmaması yani bir 
şeyin bilinmesi brı.disine bağlı olan 
başka bir şeyle tanımlanmaması
dır.59 

Bu şartlar çerçevesinde hita
bın/hükmün tanımını yapabilmek için 
ona ne, nasıl, ne kadar, niçin, neden 
gibi çeşitli sorular sorulur. Rita
balhükme veya hitablar!hükümler 
kümesine sorulan "N edir?" sorusuna 
verilen cevap onun mahiyetini (öz, 
quiddite), "Nasıl?" sorusuna verilen 
cevap onun niteliğini (keyfiyet, 
qualite), "Kaç tane? Ne kadar?" 
sorularına verilen cevap onun nice
liğini (kemmiyet, quantite) ve "Niçin? 
Neden?" sorularınaverilen cevap onun 
amacını (gerekçe ve illet), "Ne zaman? 
Ne sürede?" sorusu da onun zamanla 
ilgili ilişkisini belirtmiş olur .60 Bu 
sorular neticesinde söz konusu 
hitabınlhükmün veya hitablarınlhü-

59. İsmail Fenni, Fransızcadan Türkçeye 
Lügatçe-i Felsefe, İstanbul 1341, s. 
167-169; Necati Öner, Klasik Mantık, 
Ankara 1974, s. 36-37; Ahmet Cevizci, 
Felsefe Sözlüğü, Ankara 1996, s. 486-
488. 

60. Bu kavramlar lık. bk. İsmail Fenni, 
a.g.e., s. 576-579; Mustafa Namık 
Çankı, Büyük Felsefe Lügatı, İstanbul 
1958, I, 32-37; III, 4-17, 242-249; 
Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, 
İstanbul 1982, 179, 277-281, 419; 
Ahmet Cevizci, a.g.e., s. 381-383, 507-
509. 
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kümlerin mahiyetleri, temel amaç
larla alakaları ve bu ilişkinin süresi, 
ayrıca nitelik ve nicelikleri tek tek 
tesbit edilerek birbirinden ayrılır. 

4.2.Hüknıün!hitabın tesbit edilen 
mahiyeti ile onun nitelik ve nicelik
lerinin birlikte var oluşları yani 
onların varlık bakımından birbiriyle 
ilişkileri aklın özdeşlik ve çelişmezlik 
ilkeleri çerçevesinde araştırılır. 

Sonuçta, hüknıün mahiyeti (a) kendi 
etrafını saran çeşitli nitelik ve nicelik
lerle birbirinden ayrılamayacak şe
kilde bir bütün oluşturmuş olabileceği 
gibi, (b) kendi nitelik ve nicelik
lerinden müstakil olarak da 
yaşayabilir. Yorum merdiveninin bu 
basamağında şöyle bir soru akla 
gelebilir: Bir hükmün mahiyeti ile 
geçici (tarihsel) bir ilişki içinde 
bulunan nitelik ve niceliklerin bu 
ilişkileri ne kadar devam eder ve bu 
süre her bir hüküm/hitab için nasıl 
tesbit edilir? Bu soru tekrar tar
tışmanın başına dönmek anlamına 
gelir. Elinizdeki bu çalışmadan amaç, 
Kur'an-ı Kerim'deki fıkhi hükümlerin 
ebedi ve evrensel alanıyla tarihsel 
(geçici) olanını birbirinden ayırt 

etmek ıçın bir kriter ortaya 
koymaktır. Yani problemin daha 
başlangıç kısmı ile ilgidir. Bir 
hükmün mahiyeti ile geçici (tarihsel) 
bir ilişkiye giren bir takım nitelik ve 
niceliklerin, söz konusu bu ilişki
lerinin ne kadar devam edeceğine dair 
soru ise ikincil bir sorundur. Halbuki 
asıl problem, "tarihsel" olanın "ev
rensel'' zannedilerek onun üzerine 
hüküm bina edilmesidir. Bu yanlışın 
tabii sonucu olarak da hayatımıza 
tarihseller yön vermiş ve kendi içinde 
bulunduğumuz gerçek zamanı yaşa
mak yerine, geçmişlerimizin hayatını 
(tarihi) yaşamakta ısrar etmiş yani 
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çağdışı kalmışızdır. Seleflerimizin 
çağından kendi zamanımıza gelerek 
bizzat kendi hayatımızı yaşaya

bilmemiz için ise, öncelikle 
Kur'an'daki hükümlerin evrensel 
olanlarının tarihsel olanlarından 

ayırt edilmesi gerekmektedir. Bunun 
için de hükümlerin/hitabiarın yuka
rıdaki sıraya uygun bir şekilde 

tanımlanmasını öneriyoruz. 
Ayrıca, bu tanımlama çalışmaları 

da iki safhaya ayrılabilir. Birinci 
safha; Kur'an-ı Kerim'deki fıkhi 

hükümlerin evrensel olanını tarihsel 
olanından ayırt etmek için söz konusu 
fıkhi hükümlerin her birinin tanım
lanarak gerek tek başına mahiyetleri 
ile gerekse hem mahiyet hem de 
nicelik ve nitelikleri ile birlikte 
evrensel veya tarihsel olanlarının 
belirlenmesi safhasıdır. Yukarıdan 
beri önerilen ölçek çerçevesinde, 
Kur'an-ı Kerim'deki mevcut fıkhi 
hükümlerin evrensel olanlarının 
tarihsel olanlarından ayırt edilme
siyle ilgili bu çalışma bir veya birkaç 
kişi tarafından belirli bir sürede 
tamamlanabilir. Bu tanımlama çalış
masının ikinci safhası ise, bir 
hitabınlhükmün mahiyeti ile tarihsel 
(geçici) ilişki içerisinde olan nitelik ve 
nicelikler yerine, gelecek olan yeni 
"geçici" (tarihsel) nitelik ve nice
lillerin neler olabileceği, bu değişimin 
süresi ve meydana gelen "yeni 
bütün"ün (hüküm) hem kendi içinde 
hem de herhangi bir temel amaç ile 
olan ilişkisinde aklın kuralları çerçe
vesinde tam bir ahenk ve uyurnun 
temini ve bağlayıcılık derecesinin 
belirlenmesi ile ilgilidir. Artık burası, 
sahih nakil ve aklın ilkeleri yanında, 
her türlü zanni ve sübjektif delillerin 
de kullanılabileceği ictihadi (tarihsel) 
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bir alandır. Tarihi nitelik ve nice
liklerle ebedi ve evrensel mahiyetierin 
birbirine intibak edilmesiyle ilgili bu 
çalışmalar insanlık var olduğu ve 
hayat münasebetleri devam ettiği 
sürece var olacaktır. Burada önemli 
olan, hukuk ve adalet terazisinin bir 
kefesine geçici (tarihi) ve yaşanan 
hayatı, diğer kefesine de evrensel 
hukuk ilkelerini koyarak, insanların 
maslahatları ile Şari'in nassları 
arasında tam bir denge kurabilmek 
ve onlardan birini ya da her ikisini 
ihmal ya da iptale gitmeden yürür
lüklerini sağlayabilmektir. İnsanlığın 
dünya ve ahiret mutluluğu da bu 
terazinin hassas dengesi üzerine ku
rulmuştur. 

4.3.Hükmün mahiyetinin hangi 
temel amaçla ilgili olduğu belirlenir. 
Bunun için ayete/hükme "Niçin? 
Neden?" soruları sorulur. Bu soruya 
bizzat şer'i hitabın/hükmün metninde 
bir cevap verilmiş olabileceği gibi 
(mansı1s) cevap verilmemiş de ola
bilir. Bu soruya, hitabınlhükmün 
içinde açık bir cevap veriliyor ise, söz 
konusu mahiyetin, nassta belirtilen 
amaç için teşri' kılındığı ortaya çıkmış 
olur. Şayet hitabın/hükmün içinde 
böyle bir cevap yok ise, o zaman 
tanımlanan ve takvim edilen hükmün 
mahiyeti, aklın ilkeleri ışığında her 
bir temel amaç ile tek tek mukalıele 
edilir ve bu ilkeler çerçevesinde hangi 
temel amacı gerçekleştiriyor ve geliş
tiriyor ise, onun söz konusu amaçla 
ilgili olduğu kabul edilir. Aklın 
özdeşlik ve çelişmezlik ilkeleri çer
çevesinde yapılacak böyle bir muka
bele sonunda, hiç bir hükmün ma
hiyeti boşta (amaçsız) kalmayacak ve 
mutlaka ilgili olduğu bir temel amacı 
bulunacaktır. Aksi takdirde, Şari'in 
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boş yere (abes) hüküm teşri' kıldığı 
sonucu çıkar ki, bu durum, bizim başta 
varlığını kabul ettiğimiz Şari'in hik
met sıfatına uygun değildir. 

4.4.Hangi temel amacı gerçek
leştirmek için teşri kılındığı tesbit 
edilen bir hükmün mahiyetinin söz 
konusu bu temel amaç ile olan zaman 
ilişkisi belirlenir. B un un için, 
hükmün mahiyetine "Ne zaman? Ne 
zamana kadar? Ne sürede?" gibi 
zamanla ilgili çeşitli sorular sorulur. 
Bu sorulara verilen cevaplar ile temel 
amaçlar aklın özdeşlik ve çelişmezlik 
ilkeleri ışığında mukabele edilir. Bu 
mukabele sonunda söz konusu 
mahiyet mahalli, muhatabları, alanı, 
içerdiği veya ilgili olduğu hukuki 
sorunlar ve çözümler gibi çeşitli 
açılardan, gerçekleştirmeyi hedef
lediği temel amaç ile nasıl bir zaman 
ilişkisi içinde bulunduğu tesbit edilir. 
Buna göre, söz konusu hükmün 
mahiyeti herhangi bir temel amaç ile 
ya ebedi (evrensel) ya da geçici 
(tarihsel) bir zaman ilişkisi içinde 
olabilir. Yani tesbit edilen mahiyet, 
ilgili olduğu herhangi bir temel amacı 
ya sadece belirli bir zaman, mekan 
veya şart altında gerçekleştirmek 
veya herhangi bir zaman, mekan vb. 
kayıtla sınırıanmaksızın sürekli 
(evrensel) bir şekilde gerçekleştirmek 
için teşri kılınmış demektir ve bu 
zaman (evrensel veya tarihsel) 
ilişkisinde üçüncü bir şık yoktur. 

4.5.İlgili olduğu temel amaçla 
evrensel (ebedl) bir zaman ilişkisi 
içerisinde bulunan bir hükmün 
mahiyeti, nitelik ve niceliklerinden 
ayrıldığı takdirde ortada hem mahiyet 
hem de nitelik ve nicelik kalmıyor ve 
sonuç olarak bütünüyle hüküm/hitab 
yok (iptal) oluyor ise yani söz konusu 
hükmün mahiyeti ile nitelik ve 
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'. 
nicelikleri arasında özdeşlik ilkesr 
geçerli ise, bu hükmün mahiyeti ile 
nitelik ve niceliklerinin ·arası açıla
maz ve bunlar birbirinden ayrılamaz. 
Bu mahiyet ile onun nicelik ve 
nitelikleri birlikte olarak yani bu 
hüküm/hitab bütün unsurlarıyla 
birlikte ebedi ve evrensel kabUl edilir. 
Zira, hükmün nicelik ve niteliklerden 
herhangi bir unsuru ihmal veya iptal, 
onun mahiyetini ihmal veya iptal, söz 
konusu mahiyeti ihmal veya iptal ise 
ilgili hitabı (nassı) ve o hitabın ger
çekleştirmeyi hedeflediği temel amacı 
ihmal veya iptal sonucunu doğura
caktır. Mesela, Kur'an-ı Kerim'de_ 
abdest hakkında: 

~_,L.a.J1 J1 ~ ~ ·~ ; 111 lj;.(:r-_.JI ~1 ~ ~ 

) ~1;J1 J1 ~-~~) ~ ;,_~ \~U 
~ J. ~\ J1 ~~~) ~j~ \;..:..:\ 

"Ey iman edenler! Namaza 
kalktığınız zaman yüzlerinizi, 
dirseklerinize kadar ellerinizi 
yıkayın, başlarınızı meshedin ve 
topuklara kadar ayaklarınızı 
yıkayın." denilmektedir.61 Bu ayete 
"nedir?" sorusu yöneltildiğinde, "na
maz için temizliğin (abdest) gerekli 
(vacib) olduğu" cevabı alınır. Bu 
temizliğin nasıllığı ve niceliği araş
tırıldığı zaman, onun nitelik ve 
niceliklerini (zaruret veya guslü 
gerektirecek haller dışında), yüzler ve 
dirsekiere kadar elierin yıkanması, 
başların meshedilerek topuklara 
kadar ayaklarm yıkanması oluşturur. 
Bu nitelik ve nicelikler, mutlak bir 
temizlikten (mahiyet) ayırd edildiği 
zaman, yani sadece eller yıkandığı 
veya sadece baş meshedildiği ya da 
yalnızca ayak yıkandığı zaman 

61. el-Maide, 5/6. 



KUR'AN -I KERIM'DEKi FIKHİ HÜKÜMLERİN EVRENSELLİK VE 
TARiHSELLiGİNİ TESBİT KONUSUNDA BİR ÖLÇÜT DENEMESİ 

Kur'an'ın tanımladığı temizlik (ab
dest) meydana gelmeyecektir. Bu 
durumda, namaz kılmak için gereken 
temizlik (evrensel mahiyet) için 
yüzler ve dirsekiere kadar elierin 
yıkanması, b~şların meshedilerek 
topuklara kadar ayakların yıkan
masının (nitelik ve nicelikler) zarüri 
olduğu ve söz konusu temizliğin 
(abdest) bu nitelik ve niceliklerle 
birlikte bulunması gerektiği ortaya 
çıkar. Aklın ilkeleri çerçevesinde bu 
mahiyet ile dinin temel amaçları 
karşılaştınldığı zaman ise, onun "dini 
muhafaza" amacını gerçekleştirmek 
için teşri' kılındığı anlaşılır. Daha 
sonra, bu amaçla söz konusu mahi
yetin zaman ilişkisi, aklın ilkeleri 
çerçevesinde mukabele edildiği za
man, onlar arasında ebedi bir zaman 
ilişkisinin bulunduğu görülür. Bütün 
bu safhadan sonra, dinin temel 
amaçlarından "dini muhafaza" ama
cıyla ebedi ve evrensel bir ilişki 
içerisinde bulunan "namaz için temiz
liğin (abdestin)", nasslarda belirtilen 
nitelik ve nicelikleriyle birlikte bir 
bütün halinde ebedi ve evrensel 
olduğu sonucuna ulaşılır. Yine, na
mazla (salat) ilgili ayetlerin bütününe 
(küme)62 bakarak onlara "Namaz 
nedir?" diye sorduğumuz zaman, onun 
özünün (mahiyet) ibadet (kulluk) a
macıyla dua etmek olduğu63 anlaşılır. 

62. Kur'an-ı Kerim'de namazla ilgili 
olarak kullanılan "salat" ve aynı 
kökten gelen kelimeler toplam 105 
ayette geçmektedir. Bk. Muhammed 
Fuad Abdülbaki, el-Mu'cemu'l-Mü
fehres li-elfazi'l Kur'ani'l-Kerim, 
Kahire 1408/1988, s. 524-525. 

63. el-Enfal, 8/35; et-Tevbe 9/99, 103; en
Nur, 24/41; el-Ahzab, 33/56. 
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N arnazla ilgili bu ayetler kümesine 
"Salatın (namaz) nasıl kılınacağı?" 
sorulduğunda, onun huşü' içinde,64 

ciddi,65 gösteriş, tembellik66 ve 
sarhoşluktan uzak,67 temiz bir halde 
(gusül, abdest veya teyemmüm 
ile) ... 68 kılınması gerektiği cevabı 
alınır ki, bu cevaplar namazın nite
liklerini meydana getirir. Bu ayetlere 
"Hangi vakitte, kaç defa ve ne tür 
hareketlerle namaz kılınacağı?" so
rulduğunda ise namazın belli vakit
lerde (sabah, öğle, ikindi, akşam ve 
yatsı),69 kıyam, kıra'at, rükı1' ve 

· sücüd gibi bir takım şekiller içe
risinde70 ve korku hallerinde de 
kısaltılarak71 kılınabileceği gibi bir 
takım niceliklerinin olduğu anlaşılır. 
Namazın (salat) mahiyeti olan "dua" 
özü ile onun huşü' içinde, ciddi, 
gösteriş, tembellik ve sarhoşluktan 
uzak, temiz bir halde (gusül, abdest 
veya teyemmüm ile) kılınması ni
telikleriyle vakit, rükü ve sücüd ... gibi 
nicelikleri birbirinden ayrıldığı 
zaman, tek başına "dua", ayetlerde 
belirtilen namaz (salat) yerine 
geçemeyeceği gibi, herhangi bir 
vakitte yalnızca abdestli olarak huşü' 
içinde ve gösterişten uzak durmak da 

64. el-Mü'minun, 23/1-2. 

65. el-Maun, 107/4-5. 

66. en-Nisa, 4/142; et-Tevbe, 9/54. 

67. en-Nisa, 4/43. 

68. en-Nisa, 4/43; el-Maide, 5/6. 

69. el-Bakara, 2/238; en-Nisa, 4/103; Hud, 
11/114; el-İsra, 1 7/78; en-Nur, 24/58; 
el-Cum'a, 62/9. 

70. el-Bakara, 2/43; el-Hac, 22/77; ez
Zümer, 39/9; el-Fetih, 48/29; el
Müzzemmil, 73/20. 

71. en-Nisa, 4/101. 
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yine söz konusu namaz (salat) an
lamına gelmez. Bu durumda, ma.hiyet 
ile onun nitelik ve nicelikleri bir
birinden ayrılmayarak bütün halinde 
yaşarlar. 

Bu mahiyet ile dinin temel 
amaçları sahih nas ve aklın ilkeleri 
çerçevesinde mukabele edildiği 
zaman ise, onun "dini muhafaza" 
temel amacı ile ilgili olduğu görülür. 
Daha sonra bu ilişkinin zaman boyu
tu, tekrar aklın ilkeleri çerçevesinde 
incelendiğinde, onun "dini muhafaza" 
amacıyla ebedi ve evrensel bir ilişki 
içerisinde bulunduğu tesbit edilir. Bu 
durumda, dinin temel amaçlarından 
"dini muhafaza" amacıyla evrensel bir 
ilişki içerisinde bulunan namaz 
ibadetinin hem mahiyeti hem de 
bütün nitelik ve nicelikleriyle (şekil 
şartları) birlikte bir bütün olarak 
ebedi ve evrensel olduğu neticesine 
ulaşılır. 

4.6.Temel bir amaçla evrensel bir 
ilişki içerisinde bulunan bir hükmün 
mahiyeti ile onun nitelik ve nicelikleri 
birbirinden ayrıldığı takdirde, ma
hiyetin varlığı ve hayatiyyeti devam 
ediyor ise, bu hükmün mahiyeti ile 
nitelik ve nicelikleri birbirinden 
ayrılır ve bunlardan hükmünlhitabın 
mahiyeti (zatı) ebedi ve evrensel, onun 
etrafını saran bir takım nitelik ve 
nicelikler ise tarihsel kahül edilir. 
Çünkü burada hükmünlhitabın 
mahiyetinin (öz) herhangi bir temel 
amaç ile bağlantısı anzasız bir şekilde 
devam etmekte ve bu ilişkide bir 
bozulma olmadan o tek başına yaşa
yabilmektedir. Burada, hükmün 
mahiyetinin etrafını saran nitelik ve 
nicelikler (arazlar) ise, söz konusu 
mahiyet ve dolayısıyla da onun bağlı 
olduğu herhangi bir temel amaç ile 
sadece tarihsel bir ilişki içinde bulun-
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maktadırlar. Bağlı oldukları tarihsel 
şartların veya sürenin bitmesi ya da 
değişmesinden sonra artık onların 
fonksiyonları da sona erer ve onların 
yerlerini yeni tarihsel nitelik ve 
nicelikler (arazlar) alır. Burada 
muhafaza edilen mahiyet ile yeni ni
telik ve niceliklerin meydana getirdiği 
"yeni bütün" (hüküm) ve onun 
bağlayıcılık derecesi (nedb, ibahe, 
kerahet), söz konusu yeni zaman veya 
mekanda yaşayan insanların (müc
tehidlerin) takdirine bağlıdır. Burada 
önemli olan, yeni hükmün önce kendi 
evrensel zatı (mahiyeti) ile, daha son
ra da mahiyet-nitelik ve nicelik bü
tünlüğü (yeni formu) içinde herhangi
bir temel amaç ile çelişkiye düş
memesidir. Mahiyeti herhangi bir te
mel amaçla evrensel bir ilişkiye giren 
ancak nitelik ve nicelikleri tarihsel 
olan bu tür hükümler için şu örnekler 
verilebilir: Kur'an-ı Kerim'de: 

::,.,. j ö~::,.,. ~:k.: o.\ c: ~ \)~~~ j ~ ,.. .;: ,., ... r 
,., o y. ~ j. / ,.. ~ -:, j. ,.. ... .J. o y. o ... o "' 

) rS)J..$.) ~\ )J..$. ~ (.)~_? ~\ :~! 

j ; . .;~ 1:~ 2uıc ~;._w~~); 0:- ~}-T 
j ~\ J~ .11 ~ J ~~::,.,. IJL~~ ~ .. ,... ... / /.;: "" ,., 

~0~~~~ 
"Onlara ( düşmanlara) karşı 

gücünüz yettiği kadar kuvvet ve 
cihad için bağlanıp beslenen 
atlar hazırlayın, onunla Allah'ın 
düşmanını, sizin düşmanınızı ve 
onlardan başka sizin bilmedi
ğiniz, Allah'ın bildiği (düşman) 
kimseleri korkutursunuz. Allah 
yolunda ne harcarsanız size ek
siksiz ödenir, siz asla haksızlığa 
uğratılmazsınız. "72 

72. el-Enfal, 8/60. 
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buyurulınuştur. Bu ayete hükmünün 
"Ne olduğu?" sorulduğu zaman, 
"Düşınanlara karşı kuvvet hazırla
mak gerektiği" cevabı alınır. Bu 
ınahiyetin nitelik ve niceliğine dair 
"Kuvvetin ne ölacağı ve onun nasıl 
hazırlanacağı, bu hazırlıkta hangi 
araçların kullanılacağı ... " gibi sorular 
sorulduğunda ise "gücünüz yettiği 
kadar çeşitli güçler ve cihad için 
bağlanıp beslenen atlar hazırlayın." 
olduğu ortaya çıkar. Bu ınahiyet ile 
nitelik ve niceliklerinin varlık 

ilişkilerine, aklın özdeşlik ve çeliş
ınezlik ilkeleri çerçevesinde bakıldığı 
zaman, "Düşınanlara karşı hazırlık 
yapmak" ınahiyetinin, söz konusu 
nitelik ve niceliklerden ınüstakil 
olarak mesela "bağlanıp beslenen 
atlar" olmaksızın gerçekleşebildiği 
görülür. Yukarıdaki ayetelhükıne, 
dinin hangi temel amacıyla ilgili 
olduğu sorulduğunda <Ynun "canı 

muhafaza (yaşama hakkı)" amacını 
gerçekleştirmek için teşri' kılındığı 
cevabı alınır. Daha sonra, bu 
hükıne/ınahiyete ilgili olduğu temel 
amaçla zaman ilişkisini tesbit için "Bu 
amacını ne zamana kadar gerçekleş
tirıneye devam edeceksin?" diye 
sorulduğunda, buna "Belli bir süre", 
"Hz. Peygamber hayatta olduğu 

sürece", "INII. asır ınüddetince" ve 
"Yaşadığınız sürece ... " gibi çeşitli 

cevaplar verilebilir. Bu cevaplada 
dinin temel amaçları, aklın ilkeleri 
çerçevesinde karşılaştırıldığı zaman, 
söz konusu ınahiyetin yani "Düş
ınanlara karşı hazırlık yapmak 
gerekliliği"nin dinin temel amaç
larından olan "canı muhafaza" ile 
ebedi (evrensel) bir ilişki içinde 
olduğin görülür. Bu durumda, temel 
amaçla evrensel bir ilişki içerisinde 
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bulunan "düşınanlara karşı hazırlık 
yapınanın gerekliliği" mahiyetinin 
ebedi ve evrensel, bu hazırlığın "atlar" 
veya "oklar" ile yapılınası nitelik veya 
niceliğinin ise tarihsel ve geçici olduğu 
ortaya çıkar. 73 Kaldı ki, hayatın 
realitesi de "atlar" ve "oklar" ile cihada 
hazırlanına olgusunu ortadan kal
dırınıştır. Şayet, "atlar" ile cihada 
hazırlanmak ebedi ve evrensel bir hü
küm olmuş olsaydı, onun gerçekleşıne 
mahalli olan "atlar ile savaş yapma" 
olgusu ortadan kalkınazdı. Ayrıca 
böyle bir yaklaşım at cinsinin ebedi 
ve evrensel olarak var olmasını ve 
harp alanlarının sadece atlarla ulaşı
labilecek ınevzilerle sınırlı olmasını 
gerektirir. Bugün çeşitli hayvan 
türlerinin giderek azalması hatta yok 
olması realitesi karşısında, hiç kimse 
at cinsinin devamlı yaşayacağını 
garanti ederneyeceği gibi, birçok 
harpler de atlarla ulaşılaınayacak 
kadar geniş mevzilerde ve atlarla 
cevap verilerneyecek kadar gelişmiş 
teknolojik araçlarla yapılmaktadır. 
Hatta bugün gelişmiş harp alet ve 
araçlarına karşı atlarla yapılacak bir 
mücadele, başarısızlıkla sonuçla
nacağı için bizzat "Cihad için bağlanıp 

73. Hz. Peygamber ayette geçen "kuv
vet''ten maksadın "ok atmak" oldu
ğunu belirtmiştir (Müslim, "İmare", 
167; Ebı1 Davı1d, "Cihdd", 23; Tirmizi, 
"Tefsfru Sflreti'l-Enfal", 5; İbn Mike, 
"Cihdd", 19; Darimi, "Cihad", 14) ki, 
onun bu yorumunun tamamıyla örfe 
bağlı olduğu ve söz konusu örfün 
değişmesiyle beraber bu yorumun ve 
ona bağlı hükümlerin de değişeceği 
hususundaki görüşler için bk. Zer:ka, 
el-Medhal, II, 892; Hayreddin Kara
man, "Adet", Türkiye Diyanet Vakfı 
İslam Ansiklopedisi (DİA), I, 371. 
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beslenen atlar hazırlayın" hükmünün 
amacına da aykırı olacaktır. Bir 
yanda hayatın realiteleri "Cihada 
atlarla hazırlanma" hükmünün ger
çekleşme mahallinin tükendiğini gös
terirken, diğer tarafta ilim ve hikmet 
sahibi bir Şari'in tükenecek bir mahal 
üzerine ebedi ve evrensel bir hüküm 
bina etmesi düşünülemez. Diğer bir 
örnek olarak şu ayet gösterilebilir: 

;.'ö :~;~~ı~> '·m~ :.:_s ı1l:, t 
': ,- ._AjCI J. _.. .- O _.. Jl • Jl O_... Cl , _.. ,.- ,... O ) O ~ _.. ,; 

b~ ~ı ı_,..G-y J ~~~\.b 

~\1 ~tl) -"~ı~) 0:- ı; _,çu ı_,~ 
J. ;. o ,.,o ,.- .... ,... ,... {ı.... Jo,.. {ı,.,. Jl o ,. _, o ; 

ı_,.G-y J ~ ı~ ı~~ ı.>~ı 
o .... ;. ........ ,., :;; :;; ..... <:::.oj. ....... o ......... o Jl,....ı;ı 

} ı_,~ 0-:!,..uı ;:;) . ~ı)~)~ 

::ı)., .. :; F'3 ~~~ ::ıJili 
J} ~c G:- ~ ) J.~-~ı) ~1 ~~ ~ 
Jl ..?~ ;. ~~s- jl ~ 0:- (.$~\;.s:; 0l.S 

~ı Ol J.~~ ı_,JJ.) C~\ ı~ 

~ ( .;. ~ı~~~~~~ 
"Sen de içlerinde bulunup 

onlara namaz kıldırdığın zaman, 
onlardan bir kısmı seninle bera
ber namaza dursunlar, silah
larını (yanlarına) alsınlar, böyle
ce (namazı kılıp) secde ettikle
rinde (diğerleri) arkanızda olsun
lar. Sonra henüz namazını kılma
mış olan (bu) diğer grup gelip 
seninle beraber namazlarını kıl
sınlar ve onlar da ihtiyat tedbir
lerini ve silahlarını alsınlar. O 
kafirler arzu ederler ki, siz silah
larınızdan ve eşyanızdan gafil 
olsanız da üstünüze birden baskın 
yapsalar. Eğer size yağmurdan bir 
eziyet olur yahut hasta bulunur-
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sanız silahlarınızı bırakmanızdi:i 
size günah yoktur. Yine de ted
birinizi alın. Şüphesiz Allah, 
kafirler için alçaltıcı bir azap ha
zırlamıştır. "74 

Bu ayete, mahiyetinin ne olduğu 
sorulduğu zaman, onun "savaş 

halinde cema'atle namaz kılmak" 
olduğu anlaşılır. Bu namazın nasıl ve 
ne şekilde kılınacağına, yani nitelik 
ve niceliklerine dair çeşitli sorular 
yöneltildiğinde o, insanlardan bir 
kısmının silahlarıyla birlikte imarola 
namaza başlamaları, diğer grubun 
arkada durup nöbet beklemeleri, 
birinci grubun seedesinden sonra _ 
ikinci grubun namaza durmaları 
gerektiğini söyler. Şimdi, ayetin "sa
vaş halinde cema'atle namaz 
kılmak"tan ibaret olan mahiyeti ile 
bu cema'atin nasıl teşekkül edeceğine 
dair nitelik ve nicelikler, aklın ilkeleri 
ışığında birbiriyle mukalıele edildiği 
zaman, "savaş halinde cema'atle na
maz kılmak" mahiyetinin, cema'atin 
tertip şekillerine ihtiyaç duyınadan 
varlığını devam ettirdiği görülür. 
Daha sonra, bu mahiyetin dinin hangi 
temel amacıyla ilgili olduğuna dair 
sorular sorulur. Gerek nasslar, ge
rekse aklın ilkeleri ışığında verilecek 
cevaplar incelendiği zaman bu 
sorunun cevabının "dini muhafaza" 
amacı olduğu görülür. Dini muhafaza 
amacıyla emredilen bu mahiyetin, söz 
konusu temel amacı ne zamana kadar 
gerçekleştireceğine dair yani onunla 
zaman ilişkisini ortaya çıkarmak için 
ayete/hükme (mahiyete) "Ne zaman? 
Ne sürede?" gibi zamanla ilgili sorular 
sorulur. Bu sorulara verilecek ce
vaplarla "dini muhafaza" amacının 
gerçekleşip gerçekleşmeyeceği aklın 

74. en-Nisa, 4/102. 
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ilkeleri çerçevesinde incelendiği 

zaman, bu mahiyetin "dini muhafaza" 
amacıyla evrensel bir ilişki içerisinde 
olduğu görülür. Bu durumda, yu
karıda tesbit ettiğimiz ölçüt 
çerçevesinde, "dini muhafaza" temel 
amacıyla evrensel bir ilişki içerisinde 
bulunan "savaş halinde cema'atle 
namaz kılınacağı (kılınabileceği)" 
hükmünün ebedi ve evrensel; ce
ma'atin teşekkülü ve saf düzeni, 
insanların yanlarına silahlarını alıp 

almamaları gibi hükümlerin ise 
tarihsel ve geçici hükümler olduğu 
sonucuna varılır. Çünkü savaş 

teknikleri, harp alet ve araçları birer 
nitelik ve nicelik olup, ayetin nazil 
olduğu dönemdeki şekliyle ebedi ve 
evrensel değildirler ve onlar farklı 
zaman ve mekanlara, farklı top
lumsal, ekonomik, kültürel ve 
teknolojik şartlara göre değişiklik arz 
ederler. Kaldı ki, ayette geçen "Eğer 
size yağmurdan bir eziyet olur 
yahut hasta bulunursanız, silah
larınızı bırakmanızda size günah 
yoktur" ifadesinden de ayette geçen 
saf düzeniyle ilgili hükümlerin 
zamana, mekana, şartlara, imkan ve 
ihtiyaçlara bağlı (geçici, tarihsel) ol
duğu anlaşılmaktadır. Aksi takdirde, 
bir yanda harp teknikleri, komutanla 
askerlerin birlikte bulunup bulun
mamaları, düşmanın görebileceği ve 
saldırabileceği bir menzil içerisinde 
durup durmamaları, askerin bera
berinde taşıyabileceği veya taşıyama
yacağı silahların yapıları ve çeşit
leriyle ilgili bütün hususlar değişir
ken, diğer yanda Allah'ın bu değişen 
ve hatta yok olan mahal, nitelik ve 
nicelikler üzerine ebedi ve evrensel 
hükümler bina etmesi düşünülemez. 

Yine, zekatla ilgili ayetlere bütün 
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(küme) halinde bakılıp onlara "Ze
katın ne olduğu?" sorulduğunda, 

zekatın "Malın bir kısmından Allah 
için verilen sadaka olduğu"75 anlaşı
lır. Bu mahiyetin nitelikleri minnet 
ve eza ile verilmemesi, 76 nicelikleri 
ise zekatın taksimi,77 kimlere veri
leceği78 veya zekata konu olan mallar 
ve zekat oranlarıdır. Burada, "malın 
bir kısmından Allah için sadaka 
verilmesi" mahiyeti ile onun nitelik 
ve nicelikleri varlık bakımından aklın 
ilkeleri ışığında mukabele edil
diğinde, mahiyetin tek başına yaşa
bildiği (evrensel olduğu) görülür. 
Daha sonra bu mahiyetin, dinin hangi 
temel amacıyla ilgili olduğuna dair 
cevaplar, sahih naklin ve aklın ilkeleri 
ışığında incelendiğinde onun dinin 
temel amaçlarından "dini muhafaza" 
amacıyla ilişki içerisinde bulunduğu 
ve yine aynı ilkeler ışığında bu 
ilişkinin de evrensel olduğu tesbit 
edilir. Bu durumda, dinin temel 
amacıyla evrensel bir zaman ilişkisi 
içinde bulunan "malın bir kısmından 
Allah için sadaka verilmesi" ma
hiyetinin ebedi ve evrensel; zekatın 
nasıl, ne kadar, ne zaman ve kimlere 
verileceğine dair çeşitli nitelik ve 
niceliklerin ise tarihsel olduğu 

sonucuna varılır. 79 Kaldı ki, bu 

75. et-Tevbe, 9/103. 

76. el-Bakara, 2/264. 

77. et-Tevbe, 9/58-59. 

78. et-Tevbe, 9/60. 

79. Nitekim Hz. Ömer, hilafeti döne
minde kendilerine zekat verileceği 
ifade edilen sınıflardan "gönülleri 
(İslam'a) ısındırılacak olanlara (mü
ellefe-i kulüb)" İslam'ın ihtiyacı kal
madığı gerekçesiyle zekat verme
miştir. Bu konudaki tartışmalar için 



KUR'AN MESAJ! iLMİ ARAŞTIRMALAR DERGiSi, Ağustos, Eylül, Ekim, Sayı: 10, 11, 12 

sınıflardan bazıları, tarihin herhangi 
bir döneminde veya bazı toplumsal 
ortamlarda ortadan kalkmış olabilir. 
Şayet sadece ayette belirtilen grup
lara zekatın verileceği hükmü ebedi 
ve evrensel olmuş olsaydı, o zaman 
böyle bir grubun ortadan kalkmaması 
ve bu grubun toplumdaki varlık ve 
statüsünün de ebedi ve evrensel 
olması gerekirdi. Zira, Allah'ın bir 
taraftan belli gruplara zekat verilmesi 
hükmünü ebedi ve evrensel kılarken, 
diğer taraftan da o gruplardan bazısı
nın varlığına son vermesi ve hükmün 
üzerinde gerçekleşeceği zarfı (ma
halli) yeryüzünden kaldırması onun 
hikmetine uygun gözükmemektedİr. 
Ayrıca, bir yanda kendilerine zekat 
verilmesi istenen gruplardan bazıları
nın mevcıldiyyetleri azalırken, hatta 
tükenirken diğer yanda onlardan 
daha mahrum veya daha aşağı du
rumda yeni muhtaç sınıfların doğma 
ihtimali de her zaman söz konusudur. 

4.7.Hükmün tesbit edilen ma
hiyeti ile dinin temel amaçları ara
sındaki zaman ilişkisi geçici (tarihsel) 
bir ilişki ise, bu durumda hükmün 
hem mahiyet hem de onun nitelik ve 
nicelikleri bütün halinde tarihsel olur. 
Çünkü, aklın ilkeleri çerçevesinde 
yapılan mukabele sonunda, söz ko
nusu hükmün mahiyetinin, gerçek
leştirmeyi hedeflediği temel amaçla 
geçici bir zaman ilişkisi içerisinde 
bulunduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca, 
bu malıiyetİn etrafını saran veya onun 
üzerine kurulu olduğu nitelik ve 
nicelikleri (araz) de değişkendir. Çün
kü, onlar sadece bir mahiyet üzerinde 
var olabilir ve ancak o takdirde bir 

bk. Cessas, Ahkamü'l-Kur'an, (nşr. 
Muhammed es-Sadık Kamhavi), 
Beyrut 1405/1985, IV, 325-326. 
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anlam ifade edebilirler. Kaldi ki, bir 
mahiyetin ilgili olduğu temel amaçla 
ilişkisi geçici (tarihsel) olduktan son· 
ra, söz konusu malıiyetİn kendi nitelik 
ve nicelikleriyle varlık ilişkisi ister 
zorunlu, ister serbest olsun, sonuç 
değişmez ve bu malıiyet bütün nitelik 
ve nicelikleriyle birlikte ve bütün 
halinde tarihsel olur ve böylece bağlı 
bulundukları şartların varlığının 

sona ermesiyle, kendileri de bütün 
halinde ortadan kalkarak tarihsel 
birer hukuk yadigarı haline gelirler. 
Bu tür tarihsel hükümlere Hz. 
Peygamber'in şahsıyla ilgili bazı 
hükümler (Hasaisü'n-Nebi) örnek 
olarak verilebilir. Mesela, Kur'an-i 
Kerim'de Hz. Peygamber'in hanımları 
hakkında 

~ljjl J ~~ 0:- ~j:J~ J'} ~~ ~ 
A. o J j. "'~ y. 

"'\"··~~\ 
"Peygamber, mü'minlere kendi 

canlarından daha yakındır. Eş
leri de, onların analarıdır. ,,so ve 

'll j ~~ J~~ ı11Jj 0\ ~ 0\S G j ... ~ 

~1 01 J.(~\ ~-~ ~ ~ljjl \~ ::ıt 
~ ( .. _~~ ~\ -~ 0l5' 

"Sizin Allah'ın Rasulünü üz
meniz ve kendisinden sonra onun 
hanımlarını nikahlamanız asla 
caiz olmaz. Çünkü bu, Allah ka
tında büyük (bir günah) tır. ,sı 
buyurulmuştur. Bu ayetlerin mahi
yeti, Hz. Peygamber'in hanımları ile 
evlenmenin yasak olduğudur. Bütün 
mü'min erkeklerle Hz. Peygamber'in 
hanımları arasındaki münasebetlerin 
derecesi, onlarla konuşmaları ve diğer 

80. el-Ahzab, 33/6. 

81. el-Ahzab, 33/53. 

1 

_.J,. 
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insani ilişkileri gibi hususlar ise bu 
mılhiyetin nitelik ve niceliklerini oluş
turur. Bu mılhiyet, aklın ilkeleri çer
çevesinde dinin temel amaçları ile 
mukabele edildiği zaman, onun Hz. 
Peygamber'in mutluluğu ve aile huzu
runu sağlamaya yönelik bir düzen
leme olduğu ve dolayısıyla Hz. Pey
gamber'in hüzurunun sağlanmasının 
da mü'minlerin "dinlerini muhafa
za"ya yönelik bir tedbir olduğu 

anlaşılır. Daha sonra yine aklın 

ilkeleri çerçevesinde, bu mahiyetin 
"dini muhafaza" amacıyla zaman 
ilişkisi araştırıldığında, söz konusu 
mahiyet ile temel amaç arasında 
geçici bir ilişki bulunduğu görülür. 
Çünkü mahiyeti oluşturan "Hz. 
Peygamber'in hanımları" ve "onlarla 
evlenmeyi düşünecek insanlar" bilfiil 
belirli bir zaman ve mekanda yaşayıp 
hayatiyetlerini tamamlamışlar ve söz 
konusu mahiyetin muhatabı ve alanı 
(mahalli) yok olmuştur. Bu ise, adı 
geçen mahiyetin "dini koruma" amacı 
ile tarihsel (geçici) bir ilişki içerisinde 
bulunması demektir. Bu tesbitlerden 
sonra, artık adı geçen hükmün hem 
mahiyet hem de nitelik ve nicelik
leriyle birlikte bir bütün olarak 
(mutevası, muhatabı ve mahalli) ta
rihsel olduğu ve artık geri getirilmesi 
aklın ilkeleri açısından mümkün 
olmayacak şekilde ortadan kalktığı 
söylenebilir. Kaldı kı, Kur'an-ı Ke
rim'de bir taraftan, 

~) ~~! ~~.G-~~~~ 08' G~ 
~ j.~\ ~Li-)~\ J_,:~ 

"Muhammed, sizin erkekle
rinizden hiçbirisinin babası de
ğildir. Fakat o, Allah'ın Rasulü 
ve peygamberlerin sonuncusu-
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dur.',g2 

denilerek Hz. Peygamber'in mü'min 
erkeklerin babası olmadığı belirtilir
ken, diğer taraftan da "Peygamber, 
mü'minlere kendi canlarından 
daha yakındır. Eşleri, onların 

analarıdır. ,,g3 denilerek Hz. Pey
gamber'in hanımlarının "mü'min
lerin anaları" olarak nitelendiril
mesi; yine bir yandan 

~)ul ~ljji::.U \.1[..1 ~~ ~\ ~~ ~ ~ 

~tJI ~ ~ ~ L.) :;~_;..1 ~~ 

) ~~ ul.:;) ~u~)~ :1J1 
/ / / 

::ı~~ ~)ul ~\fıj_ ~c;) ~ıj_ ~~ 
'!>~ ,.,.,..o,..o,.....-_.-o'lf',...o;~.,.. .... o_,._. __ _.. 

~ 4----.i.i ~J 0l~Y. öl_;..lj J ~ 

::,.. ::D ~L;.. J ~ 0\ ~\ ~\) 01 
,.. ,.. / ,.. 

L y o, o , 

"'t:··· ~y.JI~J:. 
"Ey Peygamber! Mehirlerini 

verdiğin hanımlarını, Allah'ın sa
na ganimet olarak verdiği ve 
elinin altında bulunan cariyeleri, 
amcanın, halanın, dayının ve tey
zenin seninle beraber göç (hicret) 
eden kızlarını sana heliil kıldık. 
Bir de Peygamber kendisiyle ev
lenmek istediği takdirde, kendi
sini peygambere hibe eden mü'min 
kadını, diğer mü 'min le re değil, 
sırf sana mahsus olmak üzere 
(heliil kıldık). ,,g4 

denilerek Hz. Peygamber'in ev
lenebileceği kadınlarla ilgili alan 
genişletilirken, diğer yandan Hz. 
Peygamber'in hanımları hakkında 

82. el-Ahzab, 33/40. 

83. el-Ahzab, 33/6. 

84. el-Ahzab, 33/50. 
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"Sizin Allah'ın R'asalünfl üz

meniz ve kendisinden sonra onun 
hanımlarını nikahlamanız asla 
caiz olmaz. Çünkü bu, Allah ka
tında büyük (bir günah)tır. "85 

buyurularak Hz. Peygamber'in eş
lerinin boşandıktan veya peygam
berin vefatından sonra evlenmele
rinin yasaklanması ve onların serbest 
alanlarının daraltılmış olması, yu
karıdaki hükmün sadece Allah'ın 
Rasülü'nü üzmemeye ve onun pey
gamberlik vazifesini sağlıklı bir 
şekilde yürütebilmesini sağlamaya 
yani "dini muhafaza" amacını ger
çekleştirmeye yönelik geçici (tarihsel) 
bir tedbir olduğunu göstermektedir. 
Aksi halde yukarıda verilen ayetler 
arasında bir çelişki (tearuz) söz 
konusu olurdu. Çünkü, normal şart-
larda bir erkek olarak Hz. Muham-
med, kocalarından boşanmış veya 
kocaları ölmüş mü'min kadınlarla 
nasıl evlenme hak ve hürriyetine 
sahip ise, onun hanımları da ken
disinden boşandıktan veya kendisinin 
vefatından sonra diğer erkeklerle ya 
da diğer erkeklerin onun bu serbest 
kalmış hanımlarıyla evlenme hak ve 
hürriyetleri bulunmaktadır. Ancak, 
belirttiğimiz gibi, bu hak "dini muha
faza" a.macını gerçekleştirebiirnek 

için, sadece Hz. Peygamber'in eşleri 
hakkında geçici (tarihsel) olarak 
askıya alınmıştır. Yine, Hz. Peygam
ber'in çeşitli hanımlarla evlenebilme
siyle ilgili ayetler86 kümesinden, 

85. el-Ahzab, 33/53. 

86. el-Ahzab, 33/50-52. 
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onun diğer mü'minlere izin verilen sa
yıdan87 daha fazla hanımla evlenme
sine müsa'ade edildiği,· ancak daha 
sonra da artık evlenme yasağı getiril
diği (mahiyet) anlaşılmaktadır_ Bu 
mahiyetin nitelik ve nicelikleri ise 
kadınların akrabalık dereceleri, hür 
veya cariye oluşları, boşanmış olup 
olmamaları gibi hususlardır. Söz 
konusu mahiyet ile nitelik ve 
niceliklerin varlık ilişkileri aklın 

ilkeleri çerçevesinde incelendiği za
man, bu mahiyetin, nitelik ve 
niceliklerden ayrı ve müstakil olarak 
varlığını devam ettirebildiği görülür. 
Yine sahih nakil ve aklın ilkeleri 
çerçevesinde, bu mahiyet dillin temer 
amaçlarıyla karşılaştırıldığı zaman, 
onun Hz. Peygamber'in aile hayatını 
düzenlediği ve dolayısıyla peygam
berle ilgili bir düzenlemenin ise dinin 
temel amaçlarından olan "dini mu
hafaza" amacıyla ilgili olduğu anla
şılır. Ayrıca, bu mahiyetin söz konusu 
temel amaçla zaman ilişkisi aklın 
ilkeleri çerçevesinde araştırıldığı za
man ise, bunun bizzat Hz. Peygam
ber'in varlığı ve hayatıyla sınırlı (ta
rihsel) olduğu görülür. 

Netice olarak, Hz. Peygamber'e 
verilen "normal sayının üzerinde eşle 
evlenme.,izni ve artık başka evlilik
lerin yasaklanması" hükmünün, hem 
mahiyet hem de nitelik ve nicelik
leriyle birlikte -artık onların varlık 
bakımından birbiriyle zorunlu veya 
serbest bir ilişki içerisinde olmasının 
önemi kalmamıştır- tarihsel bir hü
küm olduğu sonucuna varılır. Zira, bu 
hüküm temel amaçla tarihsel bir ilişki 
içerisinde olduğu için, artık hem ken
disi (mahiyeti) hem nitelikleri hem de 
muhatabları (tatbik alanı) bir daha 

87. en-Nisa, 4/3. 
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geri gelmesini aklın kabul etmeyeceği 
şekilde tarihte kalmışlardır. 

5.Kur'an-ı Kerim'deki fıkhi hü
kümlerin tarihsellik ve evrenselliğini 
tesbit için burada kullanılan araçlar 
sadece "korunmuş sahih nakil" yani 
bizzat Kur'an-ı Kerim ile aklın ilkeleri 
olup burada İslam hukukunun diğer 
delillerine (sünnet, icma', kıyas vd.) 
özellikle yer verilmemiştir. Ne var ki 
bu durum, başta Sünnet olmak üzere 
diğer tali delillerin ihmal, red veya 
inkar edildiği anlamına gelmez. 
Ancak, bize göre bu deliller "ilahi 
korunınuşluk" garantisi altında olma
dıkları için, gerek sübutları gerekse 
delaletleri bakımından her zaman 
çeşitli zannilikler taşırlar ve onların 
hem deliller hiyerarşisindeki yerleri, 
hem de içerdikleri hükümlerin sıhlıati 
ancak Kur'an'a arz88 ile sabit olur. 

88. Hadislerin Kur'an'a arzedilmesi ko
nusunda Hz. Peygamber şöyle buyur
muştur: "Benden bir hadis rivayet 
edildiği zaman, onu Allah Tealfı'nın 
kitabına arzediniz. Allah Tefıla'nın 
kitabına muhalif olanı reddediniz." 
Serahsi, Usul, I, 365; İbn Abdi'l-Berr, 
Cami'u Beyani'l-'İlm (nşr. Abdürrah
man Muhammed Osman), II, 233; 
Abdülaziz el-Buhar!, Keşfü'l-Esrar, 
III, 10. Abdürrahman b. Mehdi (ö. 
198/813), Yahya b. Ma'in (ö. 233/848), 
Hattabi (ö. 388/998) ve İbn Abdi1-Berr 
(ö. 463/1070) gibi hadisçiler bu 
haberin Hz. Peygamber'e nisbetinin 
doğru olmadığını, onun bid'at fırka
larınca uydurulduğunu söylemiş

lerdir. İsa b. Eban (ö. 221/836) ise 
hadislerin Kur'an'a arzedilmesi ge
rektiğini, Serahsi de haber-i vahidin 
Kur'an ve meşhur sünnete arzında 
dinin korunması amacının güdül
düğünü ifade etmiştir. Abdülaziz el-

~-----
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Bu durumda Kur'an asıl, diğer deliller 
ise ayrıntı (fer') niteliğindedir. Dolayı
sıyla, aslın evrensellik ve tarihsel
liğini tesbit konusunda, fer'den delil 
getirmeyi mantıki tutarlılık açısından 
uygun bulnıuyoruz. Ayrıca, bu deliller 
gerek sübut gerek delalet bakımından 
sahih ve kat'i olsalar dahi, insanlar 

Buhar!, bu hadisin Kur'an'ın ruhuna 
aykırı olmadığını, bir sözün mün
kerliğinin ancak onun Kur'an'la 
karşılaştırılmasıyla anlaşılabilece

gını, ayrıca büyük hadis imaını 
Buhari'nin bu hadisi Sahih 'ine 
almasının, onun sıhhati hakkında 
yeterli bir ölçü olduğunu söylemiştir 
(Keşfü'l-Esrar, lll, 10). Ne var ki, bu 
hadis Buhari'nin Sahih'inde olmadığı 
gibi bütün olarak Kütüb-i Sitte'de de 
mevcut bulunmamaktdır. Fakat, 
yukarıdaki değerlendirmelerden, bir
çok ilim adamının bu rivayeti lafız 
olarak değilse bile ma'na bakı

mından doğru gördükleri anlaşıl
maktadır. Hatta, hadislerin Kur'an'la 
karşılaştırılması, uydurma ve hatalı 
hadis rivayetine karşı bir tedbir ola
rak da görülmüş olabilir. Bu konudaki 
tartışmalar için bk. Serahsi, Usul, I, 
364-368; Abdulaziz el-Buhari, Keş
fü'l-Esrar, III, 10; İbn Abdi'l-Berr, 
Cami'u Beyani'l-'İlm, II, 233; Kur
tubi, el-Cami'u li-Ahkami'l-Kur'an, 
Kahire 1967, I, 33; Şatıbi, el
Muvafakat, IV, 13, 15-16; Şevkani, 
İrşadu'l-Fuhul, s. 33; Suat Yıldırım, 
"Hadisleri Kur'an'la Karşılaştırma 
Mes'elesinin Kaynakları", Ankara 
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Der
gisi (Tayyib Okiç Armağanı), Ankara 
1978, s. 106-108; Abdullah Aydınlı, 
"Hadislerin Değerlendirilmesi", Di
yanet Dergisi, :XXXI/2-3 (Ankara 
1985), s. 29-33, 8-13. 
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bu tali deliilere değil, dinin aslı olan 
Allah'ın kitabına inanınakla mükel
leftir. Aksi halde, sahihliği Şari' tara
findan garanti edilmiş Kur'an-ı Kerim 
yanında, insanların kendilerine uy
makla mükellef oldukları başka 
Kur'an'lar olduğu sonucu ortaya çı
kar. 

Öte yandan, burada Kur'an 
ayetlerinin de sübut bakımından 
değilse bile delalet bakımından 
zanniyyet taşıdığı, dolayısıyla onların 
delfl olarak kullanılmasınıfı da 
yukarıdaki ölçütün tutarlılığını orta
dan kaldıracağı şeklinde bir i'tiraz 
yapılabilir. Öncelikle biz kendi 
sistematiğimiz içerisinde, Kur'an'ın 
sübutu hakkında herhangi bir şüphe 
veya tereddüdün varlığını kabul 
etmediğimizi belirtmeliyiz. Delaletin
deki (ma'nasındaki) zanniyyete 
gelince; yukarıda önerdiğimiz ölçütün 
tatbik edilmesiyle, ma'nası evrensel 
(bir anlamda "kat'i") olan ayetler ta
rihsel (bir anlamda "zanni") olan
lardan ayırd edilmiş olacaktır. 
Ayrıca, bu yorum merdiveninde netice 
olarak Allah'ın varlığının, gönderdiği 
bütün ilahi dinlerin ve İslam dininin, 
"temel amaçlar"a ve "onlarla zorunlu 
olarak evrensel bir zaman ilişkisi 
içinde bulunan hükümlere" indir
genmesi, Kur'an-ı Kerim'deki gayb 
alemine ve ahlaka ait ayetlerin ve 
haberlerin bu formülün neresinde yer 
aldığı sorusunu akla getirebilir. Bize 
göre Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, 
peygamberler ve onların haberleri, 
kitaplar, ahiret hayatı gibi bütün 
k e vni ve gaybi ayet ve haberler, 
yukarıdaki "temel amaçlar" içerisinde 
yer alan "dini muhafaza" amacı içinde 
mündemic bulunmaktadır. Kur'an-ı 
Kerim'deki ahlaki ilkeler, bu ko
'nudaki çeşitli mev'ize ve nasihatler 
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ise, dinin temel amaçlarından her-
hangi birini gerçekleştirmek, ko
rumak veya geliştirmek için gön
derilmişlerdir ve dolayısıyla onlardan 
her biri de ilgili olduğu "temel amaç" 
içerisinde var kabul edilip korunur. 
Diğer taraftan, burada evrensel 
hukuki hükümlerin "Allah'a iman" ile 
aynı derecede tutulması, Kur'an'daki 
evrensel ve tarihsel fıkhi hükümler 
içeren ayetlere iman" konusunda bir 
farklılığı beraberinde getirecektir. 
Buna göre, evrensel bir hukuki 
hüküm ihtiva eden ayetin lafzının 
korunmuşluğuna, ma'nasına (hük
mü) ve bu ma'nanın ebedi, evrensel 
ve bütün zaman ve mekanlardıf 
birebir olarak uygulanması gerekli 
olduğuna iman vacib (farz), tarihsel 
bir hükmü içeren ayetin ise sadece 
lafzının korunmuşluğuna iman va
cibtir. Onun ma'nası, yalnızca ilgili 
olduğu dönemin imkan ve şartlarıyla 
ilintili ve onların sorunlarının muh
temel, mümkün ve fakat masla
hatlarına en uygun olan çözümlerini 
içerir ve bu anlamın "birebir" olarak 
başka şart ve bağlamlarda uygulan
ması vacib olmayıp, bunu değer-
lendirmek o dönemde yaşayan insan
ların takdirlerine bağlı kalmış bir 
iştir. 

llLÖLÇÜTÜN ÖRNEKLERLE 
ÇÖZÜMLENMESi 

Özellikle günümüzde tartışılan 
konulardan biri olan hırsızlıkla ilgili 
hükümleri yukarıda tesbit edilen 
esaslar çerçevesinde çözümlernek ve 
böylece fıklıi hükümlerin evrensellik 
ve tarihselliğini tesbit ile ilgili öner
diğimiz ölçütün bir uygulamasını 
göstermek istiyoruz. Kur'an-ı Ke
rim'de hırsızlık hakkındaki ayet
lerihükümler kümesi şunlardır: 

ı.Hz. Yusuf, kardeşi Bünyamin'i 



KUR'AN-I KERIM'DEKi FIKHİ HÜKÜMLERİN EVRENSELLİK VE 

TARiHSELLiGİNİ TESBİT KONUSUNDA BİR ÖLÇÜT DENEMESİ 

Mısır'da alıkoymak için, bir maşra
payı Bünyamin'in yükü içine koymuş, 
sonra da bu kabı bulmak için kafilenin 
yüklerini aramıştır. Bu arada, onunla 
diğer kardeşleri arasında şu diyalog 
geçmiştir: 

~,~C; L: ~ '.LJ ~G 1)~' 

ol ~jl?,. w 1)t.i ~< ~/ .. LS- L: j ~~ ~~ 

~i;~:;. ~JI~ 1)LJ *~~LS~~:$' 

~~llJI c>;;~'lS'~JI~ ~ ~~ 
"Allah'a andolsun ki, bizim 

yeryüzünde fesat çılfarmak için 
gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. 
Biz hırsız da değiliz, dediler." 
"(Yusurun adamları) dediler ki: 
Peki, siz yalancıysanız bunun ce
zası nedir?" "Onun cezası, kayıp 
eşya kimin yükünde bulunursa, iş
te o (şahsa el koymak) onun cezası
dır. Biz zalimleri böyle ceza
landırırız, dediler. ,,sg 

::.L:ı;.; ~C:;:JI ~~~ 111 ~1 ~l ç' 
~ 3 J ~ ~ 3 ı:>· ~~ 'J _;:.:. ~ ol ~ 
01:'6 ~! ~~ ~ J ;;~':ı!jfJ~ ':ıl J ~~ 
- ' 

~~,-~:'.lj~Q-j)~~ 
~ ... j.-1JJI 

"Ey Peygamber! inanmış ka
dınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak 
koşmamak, hırsızlık yapmamak, 
zina etmemek, çocuklarını öldür
memek, elleriyle ayakları arasın
da bir iftira uydurup getirmemek, 
iyi işi işlemekte sana karşı gel
mernek hususunda sana bi'at 

89. Yusuf, 12173-75. 
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etmeye geldikleri zaman, bi'atla
rını kabul et ve onlar için Al
lah'tan mağfiret dile. ,,go 

:1)-;. ~~~,~~ 1;.w\J 1;/:.JI J J!LJI J ~ 
Y.~ 1\ı1 j J. 1JJ1 ~ ~~ ~ ~ 

' ' ' 

0~~1)0,~~:,_,G~ 
~ ~~ ~)1 :Cul J1 J. 0 ~ ~ :Cul 

"Erkek hırsız ve kadın hır
sızın yaptıklarına karşılık ve Al
lah'tan ibret verici (bir müeyyide) 
olmak üzere ellerini kesin. Allah 
izzet ve hikmet sahibidir." "Kim 
(bu) haksız davranışından sonra 
tevbe eder ve durumunu düzeltirse 
şüphesiz Allah onun tevbesini 
kabul eder. Allah çok bağışlayıcı 

. . 'd' ,91 ve esırgeyıcı ır. 

Bu ayetlerden -gerek bizzat kendi 
metinlerinden, gerekse onlardan 
çıkan netice olarak- "Hırsızlığın yasak 
(haram) olduğu" ve "Hırsızlık yapan 
erkek ve kadının elinin kesileceği" 
anlaşılmaktadır. 

I.Hırsızlığın Yasak Olduğu 
Hükmü 

I.l.Hükmün Tanımlanması: 
Mahiyeti, Nitelik ve Nicelikle
rinin Tesbiti: 

"Hırsızlığın yasak olduğu" hük
münün tanımı için öncelikle yukarı
daki ayetlere "Hırsızlık nedir?" diye 
sorulması gerekir. Yusuf suresi 12173-
75. ayetlerinden hırsızlığın "Başka
sının korunan bir malını rıza veya izni 
olmadan gizlice almak" ma'nasına 
geldiği anlaşılmaktadır. Yasaklanan 
hırsızlığın nitelik ye niceliklerini 
tesbit için ise, bu ayetlere "Hangi 

90. el-Mümtahine, 60/12. 

91. el-Maide, 5/38-39. 

i' 
' 
! 
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kalitede, hangi değerde, ne kadar 
malın ve ne şekilde alınması hırsızlık 
demektir?" diye çeşitli sorular 
yönelttiğimiz zaman, özellikle el
Mümtahine suresinin 60/12. ayetinde 
mutlak olarak "Hırsızlık yapma
mak" esasının getirildiği, çalınan 

malın hangi cinste, hangi kalitede, ne 
miktarda ve nasıl bir gizlilik içeri
sinde çalınmış olması gerektiği gihi 
"hırsızlık yasağının" nicelik ve 
niteliklerine dair herhangi bir bilgi 
verilmediği görülür. Bu durum bize 
yukarıdaki ayetlerde, en küçük 
miktardan en büyük miktara, en ucuz 
maldan en pahalı mala kadar ... 
sahibinin rızası bulunmayan bir 
malın gizlice alınmasının yani "mut
lak hırsızlık fiilinin" yasaklandığını 
göstermektedir. Böyle, mutlak (u
mı1m) anlamda bir hırsızlık yasağı, 
Kur'an-ı Kerim'de bulunan: 

4 · · · ~(J~ ~ ~ı;.ı ıftG ~) ~ 
"Mallarınızı aranızda haksız 

sebeplerle yemeyin. "92 

~ ;J:Jı;.ı ıftG ~ ı_;.r~,..Jı ~t ( ~ 

) ~ ;.?'):; ;~~ 0}:5 ::ıt ~~ jb(JL, 
.... "' / ,... ..- "" 

) ~~ ~ 0\5' JJı 0~ J, ~~ ı)~ ~ 

~ :__;:,_:...; ,·Q lt)~\)~ dı~~:;. 
/ / / 

4 C. ~ JJı ~dı~ 0\5' / I~G 
"Ey ima;, ~denler! Karşılıklı 

rızaya dayanan ticaret olması 
hali müstesna, mallarınızı, batıl 
(haksız ve haram yollar) ile 
aranızda (alıp vererek) yemeyin ve 
kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz 
Allah, sizi esirgeyecektir. Kim 
düşmanlık ve haksızlık ile bunu 
(haram yemeyi ve öldürmeyi) 

92. el-Bakara, 2/188. 
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yaparsa (bilsin ki) onu ateş,e 

koyacağız; bu ise Allah'a çok 
kolaydı~'~3 ve . 

4~; ~}) J~~:;.:,~ 
"Kim zerre miktarı şer işle

mişse onu görür. "94 

ayetlerine de uygun düşmektedir. 
1.2.Hükınün Unsurlarının Bir

biriyle Varlık ilişkisinin Tesbiti: 
Yukarıdaki ayette/ayetlerde "hır

sızlık yasağı" mahiyetinin nitelik ve 
nicelikleriyle ilgili herhangi bir unsur 
kaydedilmemiş (tahsis edilmemiş) ve 
az veya çok, ucuz veya pahalı bir 
malın, sahibinin izni olmadan gizlice 
alınması (salt hırsızlık fiili) yasak
lanmıştır. Böylece, hırsızlığın yasak
lanması mahiyeti ile bu mahiyetin 
nitelik ve niceliklerinin varlık bakı
mından birlikte bulunmasının zorun
lu olmadığı, bu mahiyetin tek başına 
yaşayabildiği görülür. 

1.3.Hükmün İlgili Olduğu Te
mel Amacın Tesbiti 

Mutlak bir hırsızlık yasağının 
(mahiyet) dinin hangi temel amacıyla 
ilgili olduğunu belirlemek için yuka
rıdaki ayete/ayetlere "Niçin hırsızlık 
yasaktır?" sorusu sorulur. Gerek bu 
nasslar gerekse aklın ilkeleri ışığında, 
bu yasağın dinin "malı muhafaza" 
temel amacıyla ilgili olduğu tesbit 
edilir. 

1.4.Hükmün İlgili Olduğu Te
mel Amaç ile Zaman ilişkisinin 
Tesbiti 

Bu mahiyet ile "malı muhafaza" 
temel amacının zaman ilişkisini tesbit 
için ayete/hükme "Hırsızlık yasağı ne 
zamana kadar devam eder?" sorusu 
yöneltilir. Bu soruya verilen cevaplar 

93. en-Nisa, 4/29-30. 

94. ez-Zilzal, 99/8. 
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ile dinin temel amaçları aklın ilkeleri 
çerçevesinde mukabele edildiği za
man, bu· mahiyetin "malı muhafaza" 
temel amacı ile ebedi ve evrensel bir 
ilişki içerisinde bulunduğu ve onun 
sürekli olarak devam ettiği anlaşılır. 

1.5.Hükmün Tarihsel veya 
Evrenselliğinin Tesbiti 

Mutlak olarak, sahibinin izni 
olmadan herhangi bir malın gizlice 
alınması (hırsızlık) yasağının, dinin 
temel amaçlarından "malı muhafaza" 
ile evrensel bir zaman ilişkisi içinde 
olduğunun tesbit edilmesinden hare
ketle, artık biz çalınan malın hangi 
nitelik veya nicelikte olduğuna bak
maksızın, mutlak olarak "hırsızlığın 
yasak olduğu" hükmünün ebedi ve 
evrensel bir hüküm olduğu sonucuna 
ulaşırız. 

2.Hırsızlık Yapan Erkek ve 
Kadının Elinin Kesileceği 

2.1.Hükmün Tanımlanması: 
mahiyeti, Nitelik ve Nicelikle
rinin Tesbiti 

Yukarıdaki ayete/hükme mahiye
tinin ne olduğu sorulduğu zaman, 
"Hırsızın elinin kesilmesi gerektiği" 
şeklinde bir cevap alınır. Demek ki, 
bu hükmün mahiyeti "hırsızın elinin 
kesilmesi"dir. Ancak bu mahiyet 
"hırsız", "el" ve "kesme" şeklinde üç 
unsurdan meydana gelmektedir. Bu 
unsurlar, her biri birbirinden ayrı 
maddeler olmakla beraber, birlikte bir 
bütünü oluşturmaktadırlar. Dolayı
sıyla bu mahiyetin tanımlanabilmesi, 
adı geçen unsurların tanımlanmasına 
bağlıdır. 

Bu mahiyeti meydana getiren un
surlardan "el", gerek Kur'an-ı Ke
rim'deki çeşitli ayetl.erden95 gerekse 

95. Elin tanımıyla ilgili şu ayetlere bk. 
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örfteki kullanımından anlaşıldığı ü
zere, insanın parmaklarından bilekle
rine kadar olan kısmı ifade eder. 
"Kesmek" kelimesi ise yaralam ak, 96 

sona erdirmek97 gibi anlamlara 
gelmekte ise de bir ceza olarak, bir 
şeyi bağlı bulunduğu bünyeden (bü
tünden) koparıp ayırmak98 ma'nasına 
gelir. Dolayısıyla "el kesmek", elin 
bilekten koparılarak ayrılması de
mektir. Böylece, "Hırsızın elinin ke
silmesi" mahiyetini meydana getiren 
unsurlardan ikisi tanımlanmış ol
maktadır. Mahiyeti meydana getiren 
unsurlardan üçüncüsü ise ''hırsız" ke
limesidir. Burada "hırsız" kelimesini 
tanımlamak için Kur'an-ı Kerim'e 
bakıldığında, yukarıda da belirtildiği 
gibi, öncelikle "hırsızlık" fiilinin tarif 
edilmediği görülür. Sadece Yusuf sü
resinin 12/73-75. ayetlerinde, hırsız
lığın "Başkasının korunan bir malını 
rıza veya izni olmadan gizlice almak" 
ma'nasına kullanıldığı söylenebilir. 
Bu ise "mutlak bir hırsızlık" fiilinin 
tanımıdır. Bu tanıma göre "mutlak 
hırsız", "en düşük değerden en yüksek 
değere kadar herhangi bir nitelik veya 
nicelikteki malı sahibinin izni olma
dan gizlice alan kişi" demektir. "Hır
sız" kelimesinin bu şekilde tanım
lanması, yukarıdaki "Hırsızın elinin 
kesilmesi" mahiyetini belirgin hale 

el-Maide, 516, 33; el-A'raf, 7/108, 124, 
195; Hud, 11/1; Yusuf, 12/31, 50; 
el-İsra, ı 7/29; Taha, 20/22; eş-Şuara, 
26/33; en-Neml, 27/12; el-Kasas, 
28/32. 

96. Yusuf, 12/31, 50. 

97. el-A'raf, 7172; el-Enfal, 817. 

98. "Kesme"nin bu anlamda kullanılışma 
örnek için bk. el-Maide, 3/33; 82, 
7/124; Taha, 20/71; eş-Şuara, 26/39. 
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getirmiş midir? Bu sua.le henüz "Evet" 
cevabını veremiyoruz. Çünkü bu 
konuda şu soruların cevaplanmasına 
ihtiyaç vardır: "Eli kesilecek olan 
hırsız", çaldığı malın miktarı, cinsi, 
fiyatı , türü ... gibi herhangi bir nitelik 
ve niceliğine bakılmaksızın, bir malı 
sahibinin izni olmadan gizlice alan 
her "mutlak" kişi midir? Yoksa "eli 
kesilecek hırsız" belirli zaman, me
kan, imkan ve şartlar içerisinde belirli 
bir miktar veya değerdeki malı çalan 
(tahsis edilmiş) kişi midir? Yuka
rıdaki sorulardan birincisine "Evet" 
dediğimizde, yani çaldığı malın nitelik 
ve niceliklerine bakılınadan mutlak 
anlamda hırsızlık yapan her hırsızın 
elinin kesilmesinin gerektiğini söyle
diğimizde, verilen bu cevabın geçer
liliğini sarih akıl ve sahih nakil çer
çevesinde tahlil etmemiz ve onun sağ
lamasını yapmamız gerekir. Önce
likle, mutlak olarak her nitelik ve 
nicelikteki malı çalan "mutlak hır
sız"ın elinin kesilmesi gerektiğini 
söylemek, hırsızın çaldığı malın 

değerinin "bir para", "bir lira", "bin 
lira", "bir milyon lira", "bir milyar 
lira", "bir trilyon lira" ... olması arasın
da herhangi bir fark gözetmemek 
demektir. Çünkü, bu miktarlar en 
düşüğünden en büyüğüne kadar bir 
değer ifade ederler ve ortada bu 
değerler ya da değerlerdeki malın, 
sahibinin izni olmadan başkası 

tarafından alınması hadisesi vardır. 
Ancak burada ''bir para" ile ''bir trilyon 
lira" arasında, bütün akl-ı selim 
sahiplerinin de kab-ul edeceği şekilde 
açık bir fark vardır. Bu durumda söz 
konusu "el kesme" cezası, "bir para"yı 
mı yoksa "bir trilyon lira"yı mı 

çalmanın cezai karşılığıdır? Şayet "bir 
para"yı çalmanın karşılığı ise, o 
zaman "bir trilyon lira"yı çalmanın 

- 100-

' 
cezası nedir? "Bir trilyon lira"yı çalan, 
kişi hak ettiği cezayı almamış mı 
demektir? Ya da aksine olarak şayet 
bu ceza "bir trilyon lira"yı çalmanın 
karşılığı ise o zaman "bir para"yı 
çalmanın cezası nedir? O zaman "bir 
para" çalan hırsıza suçunun karşılığı 
olmayan bir ceza uygulanmış yani 
zulüm ve haksızlık yapılmış demektir. 
N eti ce olarak bu ceza "bir para"yı 
çalmanın karşılığı ise, böyle küçük bir 
değer için insanın hem de çok önemli 
bir uzvunun kesilmesi, suç ve ceza 
arasında bulunması gereken dengeye 
de aykırıdır. Hukukun amacı, her
hangi bir suçu önlemek için, onun 
büyüğünü küçüğünü birbirinden aYır:..
maksızın hepsine de en ağır cezayı 
uygulayarak insanları sindirrnek de
ğildir. Bu, adalet ve hikmet sahibi bir 
kanun koyucuya (şari') yakışacak bir 
tavır değildir. Hikmet ve adalet 
sıfatıarına sahip bir Şari' düşününüz 
ki kendisine, varlığına, birliğine, 
peygamberlerine ve hak dinine inan
mayan bir insanın bu dünyada yaşa
masına bir şey demezken, onun vücu
duna ve organ bütünlüğüne yönelik 
bir ceza öngörmezken; kendisine, var
lığına, birliğine, sıfatlarına, peygam
berlerine ve ilahi kitaplarına inanan 
yani en üst değerlere iman eden bir 
kimsenin, herhangi bir sebeple, top
lumun en küçük değerde kabul ettiği 
bir malı çalması sebebiyle elinin ke
silmesini emretsin. Bu aklın kabul 
edebileceği bir husus değildir. Diğer 
yandan, çalınan malın nitelik ve 
nicelikleri hakkında herhangi bir 
ayrıma gitmeden "mutlak her hır
sız"ın elinin kesilmesi, sahih, ko
runmuş nakilde gözetilen suç ile ceza 
arasındaki dengeye yani bizzat sahih 
korunmuş nakle de aykırıdır. Çünkü 
Kur'an-ı Kerim'de: 
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::_.: ) c ~SI~ ili~~ ~G- ::_.: ~ 

'Y ~ ) 4tL,. ~J -s~~~~:~ ı~ ~G-

40~ 
"Kim (Allah huzuruna) iyilikle 

gelirse ona getirdiğinin on katı 
vardır. Kim de kötülükle gelirse o 
sadece getirdiğinin dengiyle ceza
landırılır. Onlar haksızlığa uğra
tılmazlar. "99 

4 ~~ 
"Kötülük yapanlara gelince, 

kötülüğün cezası misli (dengi) ile
dir. "100 

4 4f,. ~l-s;..;~ ~ ~:; ~ 
"Kim bir kötülük işlerse, onun 

kadar ceza görür. " 101 

4 o o o c ~ t;:. -~· ~~) ~ 
"Bir kötüluğün cezası, ona 

denk bir kötülüktür. "102 

denilmiştir. Dolayısıyla, "bir para" 
çalan hırsıza "bir trilyon lira" çalanın 
cezasının verilmesi hem sarih akla 
hem de sahih nakle aykırı düşmek
tedir. O zaman, geriye "eli kesilmesi 
gereken hırsız"ın "belirli nitelik ve 
niceliklere sahip bir malı çalan (tahsis 
edilmiş) hırsız" olması gerekir. Bu, 
yukarıda ortaya konan "eli kesilecek 
hırsızın belirli zaman, mekan, imkan 
ve şartlar içerisinde ve belirli bir 
miktar ya da değerdeki malı çalan kişi 
midir? sorusuna "evet" cevabını ver-

99. el-En'am, 6/160. 

100. Yunus, 10/27. 

101. el-Mü'min, 40/40, 

102. eş-Şura, 42/40. 
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rnek demektir. Burada, "eli kesilecek 
hırsız"ın "mutlak hırsız" değil de 
"belirli bir zaman, mekan yani bir 
takım tarihsel şartlar içerisinde, 
belirli nitelik ve nicelikteki malı çalan 
hırsız olduğu" tanımını sarih akıl ve 
sahlh nakil çerçevesinde değerlendir
memiz gerekir. Şayet böyle bir el 
kesme cezası, insanlar (hukuk çul ar) 
tarafından salt kendi ictihadlarıyla, 
heı:hangi bir zaman ve mekanda, her
hangi bir nitelik ve nicelikteki malı 
çalma suçunun hizasına konulursa, 
böyle bir ictihad suçu önleme, fert ve 
toplumun yarar ve maslahatını gözet
me gibi esaslar çerçevesinde değer
lendirilir yani sarih akıl böyle bir 
cezanın verilebileceğini mümkün 
görür ve bu ceza ictihadi (tarihsel) bir 
hüküm olacağı için de kat'iliği, ebedi 
ve evrenselliği gibi bir iddia söz 
konusu olamaz. Şayet bu cezayı sahlh 
korunmuş nakil (Allah) teşri' kılmış 
ise, O (c.c,), sahip olduğu adalet ve 
hikmet sıfatlarının bir gereği olarak 
bu cezayı, ''kendisine denk bir suç" 
karşılığında teşri' kılmış demektir. 
Dolayısıyla, belirli nitelik ve nice
likteki bir malı çalma suçunun cezası 
olarak böyle bir cezanın teşri' 
kılınması hem akla hem de nakle 
aykırı değildir. Ancak, burada son 
bir soru kalmıştır. O da Şari'in bu 
cezayı "kendisi karşılığında" teşri' 
kıldığı ''hırsızlık" nedir? Bu soruya 
sahih, korunmuş nakilde bir cevap 
bulunmamaktadır. Ancak, bizim var
lığına, ilim, hikmet ve adalet gibi 
sıfatları bulunduğuna inandığımız 
Şari', eli kesilmesi gereken "hırsız" 
kelimesini, Kur'an'ın ilk muhatab
larının zihinlerinde, kültürlerinde ve 
zamanlarmda mevcut olan (tarihsel) 
anlamıyla kullanmış yani Şari' bu 
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"hırsız"ın tanımını topluma bırak
mıştır. Burada Şari' sanki "Ey 
Kur'an'ın ilk muhatapları! Ben, sizin 
takdir ettiğiniz nitelik ve nicelikte bir 
malı çalan "hırsız"ı el kesme cezası 
ile cezalandırıyorum." demektedir. 
Kur'an'ın ilk muhatablarının yaşadığı 
dönemde, "eli kesilmesi gereken hır
sızın" tanırnma yani hangi nitelik ve 
nicelikteki bir malı çalan kişinin 
elinin kesileceğine dair tarihsel şart
lar ise tefsir kitaplarında el-Maide, 
5/38-39 ayetlerinin tefsiri sırasında, 
hadis ve furı1-ı fıkıh kitaplarının ise 
"Kitabu's-Sirkat (serfka)" (Hırsızlık 
suç ve cezası) bölümlerinde ayrıntılı 
bir şekilde incelenmektedir. Burada 
bizim için önemli olan, bu nitelik ve 
niceliklerin neler olduğu, onların 
tevsikiyyeti gibi konular değildir. Bizi 
burada asıl ilgilendiren husus, "el 
kesme" cezasına muhatab olan "hır
sız"ın tanımının tarihsel olduğunu 
tesbittir. Bu tesbitten sonra, artık bu 
"hırsız"ın niteliklerinin ne olduğu, ne 
olacağı veya ne olması gerektiğine 
dair tartışmalar ikinci derecede bir 
konudur. Netice olarak burada "hır
sızın elinin kesilmesi" mahiyetinin, 
sarih akıl ve sahih nakil çerçevesinde 
"nitelik ve nicelikleri sizin tara
fınızdan tesbit edilen (tahsis edilmiş) 
bir hırsızın elinin kesilmesi" anlamına 
geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Öte 
yandan, "tahsis edilmiş" bir hırsızın 
elinin kesilmesi mahiyetinin nitelik 
ve niceliklerine gelince; böyle bir 
hırsız erkek olabileceği gibi kadın da 
olabilir. Ayrıca, ekonomik bir suç 
karşılığında vücudun bir uzvunun 
kesilmesini öngören böyle bir ceza 
caydırıcı (ibret verici) bir niteliktedir. 
Bu arada, kesilecek elin hangi el 
olduğu; ikinci, üçüncü ve diğer 

hırsızlık olaylarında hangi el veya 
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azaların kesileceği, cezanın nerecle, 
nasıl ve kim tarafından tatbik 
edileceği gibi hükmün mahiyetinin 
diğer nitelik ve nicelikleri ayette 
belirtilmemiş ve bu konular zaman 
ve mekana, imkan, ihtiyaç ve şartlara 
bırakılmıştır. 

2.2.Hükınün Unsurlarının Bir
biriyle Varlık ilişkisinin Tesbiti 

Burada "nitelik ve nicelikleri bi
zim tarafımızdan belirlenmiş olan bir 
malı çalan hırsız"ın elinin kesilmesi 
mahiyetinde, mahiyeti meydana ge
tiren ''hırsız" unsuru ile bu mahiyetin 
nitelikleri olan hırsızın erkek veya_ 
kadın olması, verilen cezanın caydırıcı 
bir etki yapıp yapmaması gibi husus
ların varlık ilişkileri aklın ilkeleri 
çerçevesinde düşünüldüğü zaman, bu 
mahiyetin var olabilmesi ve müstakil 
olarak hayatiyyetini devam ettirebil
mesi için söz konusu nitelik ve 
niceliklere ihtiyacı bulunmadığı, 
dolayısıyla onlar arasında zorunlu bir 
varlık ilişkisi olmadığı sonucuna 
ulaşılır. 

2.3.Hükmün İlgili Olduğu Te
mel Amacın Tesbiti 

Hırsızın elinin kesilmesi mahi
yetinin dinin hangi temel amacıyla 
ilgili olduğunu tesbit için aye
te/hükme "Niçin?" sorusu sorulur ve 
verilen cevaplar sahih nakil ve aklın 
ilkeleri çerçevesinde mukabele edil
diği zaman bu mahiyetin, dinin temel 
amaçlarından "malı muhafaza" ama
cını koruma ve geliştirmeye yönelik 
olduğu görülür. 

2.4.Hükmün İlgili Olduğu Te
mel Amaç ile Zaman ilişkisinin 
Tesbiti 

Dinin temel amaçlarından "malı 
muhilfaza" amacını gerçekleştirmek 
için teşri' kılınan "hırsızın elinin 
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kesilmesi" mahiyetine (hükmüne), bu 
temel amaçla zaman ilişkisini tesbit 
için "N e zamana kadar hırsızın eli 
kesilir?" sorusu sorulur. Bu soruya 
"Hırsızlık suçunu önlemek için sürekli 
olarak hırsızın eli kesilir" veya "Belli 
bir süre hırsızın eli kesilir" gibi çeşitli 
cevaplar verilir. Verilen bu cevaplar, 
aklın ilkeleri ışığında dinin temel 
amaçlarıyla J!lUkabele edilir. Burada, 
kendisine el kesme cezası terettüb 
eden hırsızın, belirli zaman ve mekan 
içerisinde, belirli nitelik ve nicelikteki 
bir malı çalan hırsız (tahsis edilmiş) 
olduğu hatırlanırsa, el kesme ceza
sının "malı muhafaza" temel amacıyla 
tarihsel (geçici) bir ilişki içerisinde 
bulunduğu sonucuna varılır. Mesela, 
Yusuf süresinin 12173-75. ayetle
rinden de Hz. Ya'küb'un çocuklarının 
yaşadığı dönemde, hırsızın cezasının 
"çalınan mal, üzerinden çıkan kişinin 
bizzat şahsına el konulması" şeklinde 
gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. 

2.5.Hükmün Tarihsel veya Ev
renselliğinin Tesbiti 

Erkek ve kadın hırsızın elinin ke
silmesi hükmü, dinin temel amaç
larından olan "malı muhafaza" ama
cıyla tarihsel (geçici) bir ilişki içeri
sinde bulunduğu için, netice olarak 
bütün halinde tarihsel kabul edilir. 
Böylece, herhangi bir hırsızın farklı 
bir zaman ve mekan içinde, belirli 
nitelik ve niceliklere sahip bir malı 
çalması halinde, ona Kur'an'ın ilk mu
hatablarının yaşadığı dönemde "ta
nımlanmış olan" hırsıza verilen el 
kesme cezasının aynısının veya ondan 
farklı bir cezanın -nitelik ve niceliği 
ne olursa olsun- verilmesinin, söz 

. 103-

konusu zaman ve mekanda yaşayan 
insanların (hukukçuların) ictihadla
rına kalmış (tarihsel) bir mes'ele 
olduğu ortaya çıkar. Çünkü, burada 
aklın ilkeleri çerçevesinde yapılan 
mukabele sonunda, söz konusu hük
mün mahiyetinin, gerçekleştirmeyi 
hedeflediği temel amaçla geçici bir 
zaman ilişkisi içerisinde bulunduğu 
tesbit edilmiştir. Bir mahiyetin, ilgili 
olduğu temel amacıyla ilişkisi geçici 
(tarihsel) olduktan sonra, söz konusu 
mahiyetin kendi nitelik ve nicelikle
riyle varlık ilişkisi ister zorunlu, ister 
serbest olsun, bağlı bulundukları 
şartların varlığının sona ermesiyle, 
bütün halinde ortadan kalkarlar ve 
tarihsel birer metin haline gelirler. 
Ancak dinde "mutlak hırsızlık" evren
sel bir şekilde suç (yasak, haram) 
kabul edildiği için, bu fiilin herhangi 
bir zaman veya mekanda ve bir takım 
sosyal, ekonomik şartlar altında (tak
yid/tahsis edilmiş olarak) işlenmesi 
halinde, onun dengi olan bir ceza ile 
tecziye edilmesi de yine Kur'an'ın 
öngördüğü adalet gereğidir. Yani bu
rada, "hırsızın elinin kesilmesi" ceza
sının tarihsel olduğunu söylemek, her 
hal ve şart altında bu cezayı red
detmek veya hırsızlık suçuna her
hangi bir ceza verilmesin demek de
ğildir. 


