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İSLAM HUKUKUNDA İSTISHAB DELİLİ 

VE 

UYGULAMADAKi YERİ 

Öğr. Gör. Mustafa KELEBEK* 

GİRİŞ: 

Kur'an, insanın medeni yapısını ve onun sosyal :bir varlık olduğunu 
açıklar.l Bu nedenledir ki, İslam, insanı, bütün samimiyeti ile bu fıtri yapısını 
sürdürmeye çağırır.2 Çünkü hukuk sistemleri insanın' bu yapısı:üzerine düzenlenir. 

ı 
Hukuk, sosyal hayatı düzenleyen normatİf kurallar bütünü olarak ifade' 

edilmektedir. Çünki.i insan hayatı sosyal özellik arzeder. Sosyal hayat şartlarını 
düzenleyen kurallara duyulan ihtiyaç kaçınılmaz bir gerçektir. Nitekim, büyük 
sosyolog İbn Haldun (808/1406), sosyal hayatın insan için bir zorunluluk olduğunu 
belirtir, filozofların insanın yapısında "medeni " bir özelliğin bulunduğuna ilişkin 
ortaya koydukları değerlendirmelerine yer verir. 3 . 

Hukuk, medeni varlık olan insanın yaşamak zorunda plduğu sosyal şartları 
düzenlerken, bireyler arasındaki asgari müşterekleri sağlayan ilkeleri belirler, toplum 
içi ve toplumlararası uzlaşmaya zemin hazırlar. İslam hukuku araştırınacıları, bu 

· bağlaında İslam hukukunun, insan fıtratına en uygun ve ınütekainil bir hukuki 
statüyü öngördüğünü söyleınekte,4 hergün yenilenme istidadında olan insan 
hayatının bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek ö~ellikleri taşıdığını 
belirtmektediri er. 5 

İslam hukukçulan, İslam hukuk metodolojisinin .tarihi süreci içinde 
yaşadıklarıçağın en ileri hukuk ilkelerini ortaya koymak iÇin çaba harcamışlar, 
Kitap ve Stinnetin kesin ve açık hükümlerine bakarak ortayp çıkan yeni olayları 
çözüme ,k~vuştu~muşlardır. Bu çalışmada, önce İslam hukukunda "şer'! deliller" 

* C.Ü. Ilahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi. 
1 30/Rum,30; 95/Tiıı, 4; 6/En'aııı, 38. 
2 2/Bakara, 208; 5/Maide, 3; 17/lsra, 9; 49/H!ıcurat, 13. 
3 IBN HALDUN, Ebu Zeyd Abdurrahman b. Muhammed, Mııkaddime, 1-111, (çev. Zakir Kadiri 

UGAN), MEB Basımevi, İstanbul, 1968, I, 100; ZEYDAN, Abdulkerim, bl-Medlıal Li Diraseti'ş
Şeriati'l-lslanıiyyc, Mektebetu'l-Kuds-Muessesetu'r-Risale, Bağdat, 1969, ~- 4. 

4 Zeydaıı, .a.g.e., s.4-9. · " 
5 HALLAF, Abdülvchhab (1375/1956), Mesadıru't-Teşri'il-lslaıııi Fiıııa La Nassa Leh;·Dnru'l-Kaleın, 

Kuveyt, (ts), s. 155; Zeydaıı, a.g.e., s. 66-69; HANBEL!, Şakir, Usulii'I-Fıf.lıi'l-lslaıııi, Matbaatu'I
Camiati's-Suıiyye, 1948 (yy), s. 16. 
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üzerine genel bir değerlendirme yapılacak, sonra da, "fer'i delil"çeşitlerinden 
İstısldlb delili ve bu yolla yapılan istidlfil şekilleri açıklanınaya çalışılacaktır. 

İstıshfıb delili, hakkında nass bulunmayan hiikümlere ilişkin hukuk 
kaynaklarından birisi olduğundan, rey ve akli yonını ilkelerinin daha yoğun 
kullanıldığı ictihadi çalışınalaı·a dayanmaktadır, Bu. itibarla, imkanlar ölçüs'unde 
~aynaklara dayanarak, önce ictihadi çalışınalarda rey ve aklın önemi vurgulanmaya 
ve bu yolla yapılan istidlfılin sınırları belirlenıneye , sonra da, istıshfıb delili ortaya 
konulmaya çalışı lacaktır. 

I. H~_KI~INDA !'lASS BULUNMAYAN ŞER'İ ~ .. 
HUKUMLERIN KAYNAKLARI VE ISTISHAB DELILI 

A. ŞER'İ HÜKÜMLERİN KAYNAKLARI (DELİLLERİ) 

. Hüküm, sözlükte ilim, fıkıh, yönetim, yargı, bir şeyi eliğer bir şeye 
dayandırmak ... gibi anlamlara gelir.6 

Şer'i hükilın, bir fiilin yapılıp yapılınaması hususundaki gerekli sebep ve 
şartların oluşmasına göre ınilkellefe yilkilmlülük getiren normatİf bir kuralı ifade 
eder.? Buna göre mükellef, bir kural karşısında, -o kuralın gereği ne uyması. ile ilgili 
sebep ve şartlar oluştuğu nda~ aksine hareket edemeyecektir . 

. \ Örneğin, "akitler(in gereğini) yerine getirin iz" 8 ayeti norınatif bir kuralı 
ortayakoyan bir nasstır. Bu nassın g~reği olan şer'i hüküni, akİtierin gereğine bağlı 
kalınınasıdır. Her mükellef bu hükınü'n potansiyel nıuhatabıdır. Kim bir akit yaparsa 
geı·ekli sebep ve şartlar oluştuğu için bu ayet ile sabit olan şer'i hilküın ile fiilen 
ınuhatap olur.. · - · 

Bu örnekte ele aldığımız "akitlerin gereğini yerine getirme" hükmünün 
deliıl, ilgili ayettir. O halde manaya delaleti açık olan .bütün ayetler, şer'i 
hükümleri n ana kaynağı birinci derecede delilidir. 

' 
·Delil kelimesi sozli.ikte, bir şeye delalet eden, bir şeye götiiren, ileten, vasıl 

edeli, yol gösteren, tanıtan şey anlamlarına gelir.9 

Teri m .olarak anlamına gelince, İslam Hukuk Metodolojisi bilginleri şer'i 
delil i, şer'i hükmü bildiren lafız ve ibare olarak ifade etmek'tedirler. Şer'i hüküınlerin 

· del i llerine "el-Ed il Jetu'ş-Şer'iyye''; "Edi lletu'J-Ahkfıın ", "Usulu'I~Ahkfını", 

"Masadıru'ş-Şeria"; "Masadıru'I-Ahkam" gibi adlar da• verilir. Bu tabirler "delil" l 

. kelimesiyle aynı an Irimda kullanılır. lO 

/ 

6 IBN MANZUR.Ebu'I-Faıll Ceınalüddiıı Muhammed b. Mükriın. Li~aııu'I-Arab, 1-XV, Danı lh~ai't
Turasi'I-Arabiy-Danı Sadır, Beynıt, (ts), XII, 140-141; BILMEN, Oıııcr Nasuhi, Hukuku lsluıııiyyc 
Isıılahat-ı Fıkhhiyye Kaıııusıı, 1-VIII, Bilmen Yayıııevi, Istanbul, 1967, 1, 215. 

7 ŞA'BAN, Zekiyyııddin, Usulii'I-Fıkhi'l-lslaıııi, Menşuratıı Camiali Karyunus, Bingazi, 1995, s. 217-
222; Şafiiler bizzat nassı ( hitab-ı ilahiyi, hadisin metninil "hiikiiııı" kalıııl ederler. Hanefiler ise 
hitabın eseri olan haranı veya helale "hüküm" derlh. "Şu işi yapıııız" emrinin eseri farz hir 

. hiikiiıııdür. "Şu işi yapınayınız" nehyinn eseri de hnrnııılığı bildiren bir hiiküıııdiir. Şafiiler, işte 
bizzat tııı, "yapıııız"-"yapıııayınız" hitaplarını hükiiııı kabul ederler. Bkz. Bilmen, a:g.e., 1, 215. 

8 5/Maide, 1. 
1 

.9 lbiı Manzıır, Xl. 24K-249. 
1 01-iallaf, liıııu Usuli'l~fıklı, Danı'I-Kaleın,. Kııveyı, ı 970, s .. 20; Zcydan, cl-Vcciz fi Usuli'I-Fıkh, 

Dersaadet, (ts), s. 147. · 
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İslam Hukuk Usulü Bilginleri, şer'l hükümlerin delillerini iki kısma 
ayırırlar. Bunlardan birinci derecede olan deliliere "Asli deliller", ikinci derecede olan 
deliliere ise "Fer'l del iller" veya "Tebel del iller" adını verirler. 11 

"Asli delil" tabirini yalnız Kitap ve Sünnet için kullananlar olduğu gibi,12 
"delil" tabirini yalnız asli. deliller için kullanıp, l'er'l delil için "emare" deyimini 

· kullananlar da olmuştur.13 

İbn Hazm (456/1064) nass ve icına ile sabit olan hi.iküınlerin dışındaki delil 
aramalara istidliil deyimi kullanıldığını, 14 Şevkiini ( 1250/1 R34) ise, n ass, i c ma ve 
kıyas yoluyla hükmi.i belirlenen hadiselerin dışında kalıııı eşya için ortaya konulan 
ictihadi çalışmalanı İstidiiii adı verildiğini belirtir.15 

Aınidi (631/1233)'nin belirttiği üzere, istidlfil tabiri bir şer'i hükmün 
delilini ortaya koymak ve açıklamak anlamında kullanılıııaktadır.16 

1. Asli Deliller 

Aslf deliller, üzerinde ittifak edilen delillerdir. 17 ,"Edille-i Erbaa" adıyla da 
anılan asli deliller şunlardır: 18 

a. Kitap 

b. Sünnet 

c. İcma 

d. Kıyas deliiieri. 

Ahzab Suresinin 36. Ayeti, Allah ve Rasuli.iııün kciyduğu hükümlere 
muhalif hiç bir hüki.iın verilemiyeceğini bildirir. Bu nedenle, bu durum, İslam) 
bilimlerin tedvininde daha ilk asırlardan itibaren koruııagelıniştir. Nitekim, İmam 
Evzai ( 157/775)'nin rivayetine göre Halife Ömer b. Abdulaziz ( 10 1/720) yayınladığı 
bir genelgesinde, Kitap ile sabit olan bir konuda hiç bir kimsenin aksine bir görüş 
ileri süremeyeceğini, rey ile hüküm vermenin ancak Kitap ve Sünnet'te delaleti açık 
birnass bulunmadığı zaman mümkün olacağını açıklaınıştır .19 

Şer'i hüki.iınlerdeki tedvin hareketini başlatan Ömer b. Abdulaziz'in bu 
genelgesinden de anlaşılacağı üzere, şer'f deliller denince ilk akla gelen kaynakların 

ll ei-Haııbeli, s. 40; Şa'haıı, s. 27-28. 
12 Zeydaıı, ei-Medlıal. s. 184-195. 
13 Hallaf, Usill, s. 20-21. 
14 IBN HAZM, Ebu Mulıaııııııed Ali b: Alımed b. Said, el-llıkaııı n llsuli'I-Ahkaııı, 1-VIII, Daru'I

Kiiliibi'l~llıııiyye, Bcynıt, (ls), ll, 100•102. 
15 eş-ŞEVKANI, Mıılıaııııııed b. Ali, lrşadu'I-Fuhul (lhk. Dr. Şa'baıı Mulıaııııııcd lsımıil), 1-11, Danı'I

Kiitiih, Kahire, 1992, ll, 245. 
16 el-AM IDI, Seyfudıliıı, Ebu'I-Hasen Ali, ei-Ahkmıı n Usuli'l-llıkaııı, 1-IV, Danı'I-Kiiliibi'l-llıııiyye, 

Beynıı, (ls), IV, 361; Hallaf, Usül, s. 79-94; HITO, Muhaııııııcıl 1-Jaseıı. ci-Vcciz li Usuli't-Tcşrii'l
lslaıııiy, Mucsscsclu'r-Risale, Beyrut, 1984, s. 120. 

17 ei-ISNEVI, Ceıııaliiddin Abdurrahiın, Nihayetu's-Sulli Şerhi Minhad'I-Usul (li şerhi Miııhacu'I
Vusul li llıııi'I-Usulli'I-Kadi ei-Beydavi) l'vlea Şerhı'I-Bedahşi, 1-111. Daru'J-Kiitiibi'l-llıııiyyc, 
Beynıt, (ts), lll, 161; Şa'baıı, s. 27-28; Hito, s. 439; FEYDULLAH, Muhaııııııeıl Fevzi, el-lctilıadu 
li'ş-Şeriati'l-lslaıııiyyc, Mektebetu Dari't-Türas, Kuvcyl, 1983, s. 41-42. 

18 el-lsııc~i. lll, 173; lB N MELEK, lzzeddin Abdullaıif b. Abılilaziz, Şerlııı'I-Mcıuır li Usuli'I-Fıklı, 
Salalı Bilici Kiıatıevi, Istanbul, 1965, s. 5; Bilmen, Isıılahat-ı Fıkhıyye. l, 302. ~ 

19 eıi-DEHLEVI, Şah Veliyyullah, d-lnsnf fı Beyanı Esbabı'J-lhlilaf (llık. ,Ahdulfcllah Eb.u Öudde), 
Dıını'ıı-Nefais, 13eynıl, 1978, s. 52. · 
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Kitap, Sünnet sonra da Kitap .ve Sünnet'e U!Ygun olarak gelişen İçma ve Kı yas 
olduğu görülür. Hazreti. Ebu Bekir (13/635) hilafeti döneminde, bir konuda hüküm 
verirken önce Kitab.'a so.nra Süqnet'e b~kar, .. delil ifade eden bir nass bulamaz ise 
çevresine danışır ve bir karara varırdı. Hz. ümer (35/656) ünlü kadı Kadi Şüreyh 
(78/694)'e yazdığı meşhur mektubunda20 bir hükme vanrken delilini önce Kitap'ta 
sonra Sünhet'te sonra ehil kişilerin ittifak ettiği bir görüşte aramasını sonra da kendi 
görüşü ile karar vermesini söylemektedir.21 

2. F.er'i Deliller: 

. . Zannl delil diye ~e anılan fer'l·delil tabiri İslam Hukukçuları tarafından 
· üzerinde ittifak ~ağlanamayaiı deliller için kullanılmaktadır. Hatta bu deliliere 
"emaı·e" adını verenler de olmuştur.22 Çünkü fer'l delil deyimi, hakkında nass 
bulunmayan hadiselerin hükümlerini belirlemeele kullanılan tabirdir. Bir şer'l. 
hükmü n delili nass ile sabit değilse ictihad yoluyla belirlenir. 

İctihacl, fakihin (konuya ehil olan İslam Hukukçusunun) bir şer'l hükmün 
delilini ortaya koymak için gösterdiği yoğun gayret ve çabayı ifade eder.23 Fakih 
(müctdıid) ictihaclını kıyas yoluyla veya nassların ruhuna uygun düşen bir ictihad ile 
gerçekleştirir.24 Aynı asıtdaki fakihlerin bir şer'! hüküm üzerindeki ictihadi ittifakları 
ise icınaı meydana getirir.25 · · 

İcma, Kitap ve Sünnet'e dayanır, yani Kitap ve Sünnet'teki bir hükmün 
delili ile üzerinde icmaya varılan hükmün aynı iliete sahip ·olmaları gerekir. Kıyas 
ise, Kitap, Sünnet ve icmayı esas alır. Bu üç delilelen birisindeki ortak illet, kıyas 
için gereklidir. Yani Kitap, Sünnet ve İcına delilleri kıyas için gerekli ilk iiç 
delildir.26 Bunun içindir·kj fer'l.deliller ile istidlfil edebilmek içi'n Kitap, Sünnet, 
icı:na ve kıyas delillerinde bir hüküm bulunmaması gerekir. 

Fer'i delil kavramının daha iyi anlaşılınası için, kaynakları itibariyle şer'l 
hüküınlerin çeşitleri, hükmü ictihat yoluyla belirlenen hadiselerin çeşitleri, rey ile 
ictihat ve akılla isticllalde bulunmanın ele alınıp değerlendirilmesi faydalı olabilir. 

20 ATAR, Fahreddin, Islam Adiiye Teşkilatı, DIB Yayınları, Istanbul, 1972, s. 63-64 . 
. 21 es-SERAHSI, Ebu Berk Muhaı_nıned lı. Ahmed, ei-Melısut, I-XXX, Çağrı Yayınları, Istanbul 1983, . 
. XVI, 65-67; ed-Dehlevi, s. 51; Atar, Ad liye, s. 63-64. 
22 Bilmen, ıstılahat-ı Fıkhiyye, 1, 195, 302; Hallaf, Usiil, s. 20-21; Şa'ban, s. 27-28. 
23 Hall af, Usül, s. 216; Zeydan, Usül, s. 401; Şa'ban, s. 407. 
24 eş-ŞAFII, Muhammed b. ldris, er-Risale (thk. Ahme'il Muhammed' Şakir), el-Mektebetu'l-İlmiyye, 

Beyrut, (ts), s. 477,§: .1326; Hallaf, Usül; s. 52; Şa'ban, s. 1 13; Bilindiği üzere, hükmü kat'! nass ile 
sabit olmay;:ın olaylarda ICTHAD kaçınılmaz bir istidliil şeklidir. lctihad ise bazen şura ile, bazen 
kıyas yoluyla(hakkında nass bulunan bir olayın hükmiinü arnlarındaki ortak illet nedeniyle yeni 
olay için de geçerli saymak yoluyla), bazen icma , bazen de kitap ve sünnetle sabit olan 
hükümdeki illeti aynen tatlıike imkan bulunamadığından rey ve akli yorum yaliiarından biriyle 

. yapılabilir. Bu sonuncu şekilde, ancak;·nassların genel ruhuna bağlı kalmak şartıyla yürütülen rey 
ile ictihad geçerli bir ictihad şeklidir.(bkz. Feydullah, s. 14, 47 vd.). · · · 

25 es-Serahsi, Us~1ii'~-Serahsi, I-II, Daru Kahraman, Istanbul, 1984, i, 303; el-GAZALI, Ebıi Haıııid 
Muhammed b. Muhammed, ei-Mustasfa Min İlmi'I-Usül, Mea Kitabi Fevatihı'r-Rahamut bi şerhı 
Musellemi's-Sübut fı Usuli'I-Fıkh li Muhibbillah b. Abdişşekıır (ta'! ik: eş-Şeyh lbrnhim Muhammed 
Raıııadan), 1-IV, Daru'I-Erkam b. Ebi'I-Erkam, Beynıt, 1994, 1, 505; 1-lallaf, Usül, s. 45; ei-Hanbeli, 

· s. 271; Şa'ban, s. 87-88. · · · · · 
26 eş~Şani. §: 1468. 
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B. KAYNAKLARI İTİBARİYLE ŞER'I HÜKÜMLERİN 
SIRALAMASI 

Mükellefi bir fiili yapmaya ya da terke mecbur kılan şer'l hüküınlerin 
del.illeri hep aynı çeşit ve derecede değildir .. Bazen bir şer'l hükmün delili ayet ile, 
bazen de hadis ile sabit olur. Yani nass ile sabit olur. Nassın delaleti bazen kat'i 
(sarih) bazen de zanni olur. Bu kat'ilik ya da zannilik nassııı sübutunda (vahiy olarak 
bize ulaşınasında ve rivayetinde) olabileceği gibi, manaya delaletinde de olabilir. 
Ancak, ayetlerde bir istisnai durum vardır: Ayetlerin sübutunda asla zannilik olmaz. 
Ayetler için zannilik sadece manaya delaletinde olur. Hadislerde ise kat'ilik ve 
zannilik durumlarının bütün şekilleri mevcuttur. 

Bu açıdan şer'i' hükümler aşağıdaki şekilde değerlendirilebilir. 

·ı. Sübutu ve Manaya Delaleti Kat'i Olan Bir Nass İle Sabit 
Olan Hükümler: Böyle bir delil ile sabit olan hükümler bütün müslümanları 
bağlayıcıdır. Bu hükümlere muhalif davranmak ya da bu hükümlere ırruhalif 
kanunlar oluşturmak mümkün değildir. Namaz, oruç, zekat, hacc, akitlerin gereğini 
yerine getirmek, alışverişte rıza şartı ... gibi hususlar kat'i nass ile sabit·hükümlerdir. 

Manaya delaleti kat'i olan Kur'an ayetleriyle ıniitevatir sünnetin ifade ettiği 
bütün hükümler böyledir. İmam Şafii (204/820) de Risale'sinde bu gerçeği 
vurgulamaktadır.27 Gazall de sem'l hü~üınler, yani, nass ile sabit hükümlerde akıl 
yoluyla yapılan yomınlara baş vurulmasının caiz olmadığını belirtir.28 

Serahsl ( 483/ I 091 ), hakkıQda Kitap'tan bir n ass bulunan konuda kı yas ve 
rey ile ictihad yoluna gidilemiyeceğini, bu nassın beyanı ibaresiyle, işaretiyle, 
delaletiyle ve iktizaen sabit olsa bile durumun değişmeyeceğini ayetin zahiri 
delaletinin yeterli olacağını açıklar.29 . 

2. Manaya Delaleti Zanni Olan Bir Nass İle Sabit Olan 
Hükümler: Bu hükümler üzerinde, ınüctehitler ictihatta bulunabilirler. Bir şartla 
·ki, hiç bir müctehit nassın ifade ettiği gehel anlamın sınırları dışına çıkamaz. Nassın 
sınırları içinde kalmak şartıyla bir hükme varılabilir. Varılan bu hükümler arasında 
küçük farklılıklar bulunabilir. Genel özelliği aynı olmakla beraber kısmen 
farklılıkların bulunması o ictihadın delil olarak al,ınınasına engel değildir.30 

Aşağıdaki örnekler konuyu aydınlatacaktır. 

a. Abdest ayetincieki "Başlarınızı ıneshediniz" emri abdest alırken başı 
meshetmenin farz oluşunu ifade eder. Bu· hükme muhalif bir ictihat zaten yapılamaz. 
Ancak başın ne kadarının ı11esh edileceği ayette sarih olarak geçmiyor. 

Hanefiler, başın dörtte birini meshetmenin farzı yerine getirmek için yeterli 
olduğu ictihıidını kabul ediyorlar.31 Çünkü ayette geçen ha harfinin "ilsak" .için 

27 eş-Şafii, §: 58; eş-ŞA TJBI, Ebu lshak lbrahiııı b. Musa, el-Muvakat li Usuli'ş-Şeria, 1-IV, Daru'l1 
· Kütübi'l-llıniyye, Beyrut, (ts), 1, 24; lbn Melek, s. 6; eş-Şevkaııi, ll, '332; Bilmen, Muvazzah linı-i 
Kelaın, Bilmen Yayınları, Istanbul, 1972, s. 36-37; Hallaf, Mesadır, s. ll; Hito, s. 507. 

28 Gazi\11, 1, 585. 
29 Es-Serahsi, Usül, 1, 236-254. 
30 lB N KA YY( M ei-Cevziyye, Ebu Abdiilah Şeınsuddin, l'laıııu'I-Mııvakkıiyıı (thk. lsaınuddin es

Sıbubati), 1-IV, Dnnı'I-Hadis, Kahire, 1993, I, 67-87; eş-Şevkani, ll, 333-339; Hall af, Mesadır, s. 
ll. 

31 ei-CEZIRI. Abdurnıhıııaıı, ei-Fıkhıı ala Mezahibi'I-Erbea, 1-V, Dnnıllıyai't-Tııra.si'I-Anıbiyy, 
Beynıt, 1986, ll, s. 56. 
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olduğunu bUnun ise başın bir bölümüne (l/4'lne) ıııeslıetıııeyi ifade ettiğini kabul 
ediyor ve bu ictihatla amel ediyorlar.32 

Şafiiler başı nıesilıte mutlak mesih yolumı tercih ediyor, dörtte birde~ az da 
olsa başın bir cüziiniin meshedilınesi ile mesh farizasının yerine geleceği ictihadında 
bulunuyorlar. D Bu ictihatlarına gerekçe olarak da ayette geçen ba harfinin 
,;teb'ıyd=ba'zıyyet" için olduğu kanatine varıyorlar.34 · 

Malikller başın tamamını ıneshetmenin farz olduğunu söylemektedirler. 
Ayette mesh far~iyetinin bu yolla' yerine getirileceği ictihadında bulunınaktadırlar.35 
Ayetteki ba harfinin "tekit" anlamına gelen bir sıla harfi olduğunu kabul etmişler, 
"meslıediniz" eııırini 'başınızın tamamını ıneshediniz' şeklinde anlamışlardır.36 

1 . 

, Haııbel'iler ise başın tamamının meshedilmesi gerektiği, hatta buna, 
kulakları nıeshetnıenin de dahil olduğu kanaatine varnıışlardır.37 

b. Eti yenen biı' hayvanın kesilmesinin meşruiyeti ve şeklini bildiren 
ayetler !'Üzerine Allalı'ın adı anılmayan hayvanlamı etinden yenıeyiniz",38 "Allah 
size .. ; Allalı'tan ba,'>lwsı adına kesilenleı'i kesin olarak haram k1ld1 ... " 39 şeklindedir. 

Hanefiler, Hanbelller ve Mfilikller bu emri n gerek kurbanlık hayvan olsun, 
:gerekse nonnal kesim olsun bütün hayvanların kesimlerinele Allah'ın adını 
zikretınenin (tesnıiyenin) farz olduğu, Allalı'tan başkası adına kesmenin ise haram 
olduğu ve böyle bir hayvanın etinin de haranı "olacağına delil olduğu hususunda 
ittifak etmişlerdir. Eğer müslüman bir kimse bilerek (anıden) tesnıiyede bulunmazsa, 
kestiği lıayva'nı'n eti yeninez. Şayet unutarakkesmiş ise, kesim caizdir. 

Şafiiler ise başkabir ictihatta bulunuyorlar. Tesıniye emri ile ilgili ayetin 
viicup ifade etmediğini, bir tavsiye niteliği taşıdığını, kurban olmayan hayvanların 
kesiminde tesmiyenin (besriıele çekmen in) ister anıden olsun, ister unutarak (selıven) 
olsun kesime bir hale! getirmeyeceği; sadece kurbanlık hayvaiı anıden tesıniyesiz 
kesilirse bunun caiz olmakla beraber mekruh olacağı kanaatine varnıışlardır. Şatillere 
göre" bir hayvan ümden başkası adına kesilirse bu bi ı: çeşit put için olur, tağut adın[ı 
kesilmiş sayılır. Haram olan kesim şekli budur, ayet bunu ifade eder."40 

' 
· c.' Alış verişte bulunan taratların akit meclisinde iken akdi feshetme 

muhayyerliğinin bulunup bulunmaması ile ilgili ictihadlar da bu kısma - hakkında 
nass olduğu halde, nassın delaletinin uinni oluşu nedeniyle ictilıada mesağ olacağına 
ait kısma~. örnekolarak alınabilir. · 

·Hz. Pey)!aınberİbiı Ömer'den rivayet edilen lıadisinde: 

32 es-Seralısi, UsUl. ı. 228-229. 
33 ci-Ceziri, ll, 60-61: . 
34 eş-Şali i, §: 221, 453: es-Sernlısi, Usül, 1, 228. 
35 el-Ccziri, ll, 58. 
36 es-Scnılısi, Usüı, ı. 228. 
3? ei-Ceziri, ll,• 61. 
38 6/Eıı'aııı, 121. 
39 2/Bakara, ·173. 

-40 ei-Ccziri, ll, 722. 
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"Satİcı ile alıoı birbirlerinden ayrılmaciıkça (akdi tamamlama veya feshetme 
hususunda) ıiıuhayyerlik hakkına sahiptirler_" buyurur.41 

Şiifiller bu d~lili kat'i 'bir nass kabul ediyodar. Ri vayeti ınanaya delaleti 
yönünde .bir kritik ){apmıyo~lar. Her alış veriş işleminde alıcı ile satıcının 
muhayyerlik hakkının kullanılınası gerektiğini, muhayyerlik hakkının, taraflar 
birbirlerinden fiilen ayrılıncaya kadar devam ettiğini belirtiyorlar. Hatta, Şiifiller, 
taratlardan birisi, akit n1eclisi, yani, alım satım akdinin yapıldığı yerde muhayyerlik 
sürecini kaldıran bir1 şart ileri sürse, bu şartın akdi batı) kılatağıni bife ileri 
sürınüşlerdir.42 · , · · . 

Hanbelller d~ ŞatÜler gibi alım satıln aktinde taraflarin muhayyerlik 
hakkına sahip olduklarını. kabul etlnektedirler. Hatta bu. hak -'ak it meclisini 

. terketmemek şartıyla~ aktin tamaınlanınasınclan sonra bile ileri sürülebilecektir. 
Hanbelllerin, Şiifillerden ayrıldıkları en önemli husus, taraflardan biri ınuhayyerlik 
haldeını .kaldırmayı ş~\rt koşarsa bunun geçerli olacağı hususi.ıdur. Çiinkü böyle bir 
şart, Hanbelliere gci,re akclin sıhhatine zarar vermez. 

Hanefilere gelince onlar bu konuda, taman1en farklı ve ayrı: bir yol 
izleınektedirler. Hanefilere göre bu hadisin clelaleti, akit meclisinele taı~aflara 
muhayyerlik mecburiyeti gibi biı; veeibe yükleınemektedir. Dolayısıyla taraflar akit 
meclisinelen ister ayrılsınla.r, isterse aynı mecliste oturriıakta olsunlar, alış.veriş, icap 
ve kabulelen hemen sonra tamamlaiıır. Taratlardan birisinin ileri süreceği bi'r şart, 
ancak, akit anında aktin bir vasfı olarak caizelir've aktin sıhhatine zarar vehnez.43 

Serahsl, bu hadiseleki amir hükmü n kavlen ayrılııı~ıyı da ifade ettiğini bu 
ayrılığın ise icap ve kabul ile gerçekleşeceğini belirtmektedir. Hadisin anlamı he,nı 
beclenen ayrılmaya, hem ele kavlen ayrıiniaya ımıhtemeldir. Bu durumda hadis 
"müşterek lafız" hükmünde olur. Bu nedenle Ebu Hanife, ınuhayyerlik hakkının 
akdi n temel şartı olmadığını, caiz olduğunu ve iiç gün ile sınırlı olduğunu, eliğer 
rivayetlerelen isticllal ederek söylemektedir.44 · 

Bu ör.neklere bakildığında delaleti zanni olan birnass üzerindeki ictihatlar ve 
farklı yorumlar görülecektir. Ancak bu ictihat ve yonım farklılıklarındaiı hiçbirisi 
nassın genel çerçevesinin dışına taşmamaktadır.45 

3. Hakkında Kat'i ya da Zanni Bir Nas_s· Olmayan Ama İcma 
İle Sabit Olan Hükümler: Ninele.ri ıııirascı kabul edip altıda bir hisse 
verilmesine dair kurat,46 ölünUn oğlu varsa oğul oğlunun mirastan düşürülıneSiiie 
dair hiiklim ile ıniislüınan bir kadının gayrı mUslim bir erkelde ev'lenemeyeceğine 
dair hüküm icına ile sabittir. İcma ile sabit olan konula~cla ise ic,tihat yoluna 
giclilemez.47 .' 

4. Hakkında' Kat'i ya da Zannl Bir N ass Bulunmadığı Gibi 
İcma da Olmayan Hükümler: Bu lıiikümler, müctehicllerin ictihad yoluyla 

41 Bulıari, Büyu', 19. 22. 42, 43, 44, 46, 47; Müsliııı,Büyu', 43, 46, 47; Ehu Davud, Büyu', 51; Tinııizi, 
· Biiyıı', 26; Ilm Macc, Ticnrat, 17; ei-Muvnta', Biiyu', 79. · , 

42 ei-Ceziri, ll, 170-172. . 
.43 ei-Ceziri, ll, 173. 
44 es-Seralısi, Üsül, ll, 7; ei-Mebsut, XIII, 40-41. 
45 PAK, Zekeriya, Kui'aıı'da Külluk(basılıııaıııış doktora tezi), Manmıra Üııiv .. So.syal BiL Eııst., 

· Istanbul, 1998, s.258. . · · . 
46 eş-Şafii, s: 1786: . 
47 H alla I'. Mesadır, s. 12. 
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' '1·· · __ · ' ' - • ' ' 
ortaya koydukları hü~ümlerdir. Bi_r hadiseniA hükmünde bazen bir kaç müctehid 
birleŞtiği halde bazen her, m'tictehid ayrı ayrı mustakil karara varabilir. 48 ictihad 
yoluyla yapilan istidlal şekilleri, şura ktihadı, icıtıa, kıyas ve rey ile ictihad gibi 
kısimlaı:a ayrıİabiliı;;49 · · __ · .· -. ·. . · · · · · 

• • ,1 ' . . • 

. -.. · ·c. ·_i eTiHAD REY _ KIYAS KA:YRAMLARI VE AKL IN 
HÜKÜM ÇlKARMADAKi .ROLÜ . . . .. . . ' '· .• 

. ~İslam HukÜku :Metodolojisinde rey kelimesi teri rf! olarak biı: hukuki 
.. mütalaayı, kıyas ise benzetmeyoluyla yapılan bir hukuki ıtıuhakerneyi ifade eder. 

_Mütekaddi.mi.n .ve miiteahhirinden olan usülcüler ictihad, kıyas ve rey terimlerini 
genelde eŞanlainiı. olarak kullanırlar. Bu terimleri kısıne'n farklı anlamlarda 

. kullimanlar da olmuştur: Şevki'ıni'ye göre .rey kelimesi i etihad teriminden daha 
kapsam !ıdır. İctihad ilereyarasındaki belirgin farkı şöyle açıklayabiliriz, ictihad; 

. bir missı .anlamaya yönelik çabaları, rey ise·, şariin itibar ettiği emarelere bağlı 

. kaiarak yapılan istidlal şeklini ifadeedei-.50 

Bilindiği gibi hükmü kafi nass, ile sabit olaıi olaylar üzerinde ictihad 
. yoiuyla istidlalde bi.ıluniılaırıaz.lnsanlara düşen, bu hadiseler için konulmuş olan ve 

·. kat'i lı:ass iie sabit bulunan hÜkümlere aynen ittiba etmektir. Mecefle, bu durumu, 
-"-Iyıevfid-i na:Ssdaictihadamesağ ybktur'i şeklinde maddeleşİirmiştir.51 

"' ,. ' . . . . . . . 
. . Hükmü zaiıni birnass delaletiyle"konulmuşhadiselerde ise ictihada ınesağ 
vardıı'. Nassın lafzi'veya ibaresi iki veya. daha fazla anlama geliyorsa, müctehid 
burada: bu anlamlardan birisini tercih edebilir: Dolayısıyla ayn.ı olay için nassın. 

· geriel ç'erçevesine ters düşmeyen birden fazla hüküm ortaya konabii ir. Müslüman lar, 
buJundukları bölge ve şartlarıı.göre hukuk kurallarının genel uyumunu bozmayacak 
·şekilde bu hükümlerden birisine uyabilii:lerY .· · _ · - · 

Bak~ında delaleti açık nass bulunmayan bir hadise,' icma yoluyla hükme· 
bağlanır._icma yoJuY,Ia h_ükme bağlanan hadiselerin bu hükmü bütün müslümanları 
bağiar:·· · · · · · 

- Hakkında n'e·i~ma ne denass b~İunın[ıyan hadise i er ise ferdi ictihad yoluyla 
hükme bağlanır. Bir hadisenin illeti, hakkinda nass bulunan başka bir hadisenin 
.Illeti ile aynı ise, kıyas yoluyla1ıükme bağlanır. Eğer hadisenin oluşumu, hakkında 
nass bulunan hadiselere benzerniyorsa, rnüctehidler, Kitap ve Sünnet'in ruhu ve 
sahip olduğu ·genef düzene ters'düşrne:xecek şekilde aklı kullanarak rey ile ictihadda 
bulunurlar. Ş3 Gazal1, akıl yür~trneye dar· bir alan çizeri Şi'ıfil ekolüne bağlı olduğu 

48 lbn Kayyiıil, 1,-77; Hall af, Mes~dır, s. 12-13: · 
49Hallaf;UsUI,s.22;_Feydullah,s.l4,47vd. · . · . · ··· · · · . ·· · 
so. HALLAF, el"lctiha4u bi'r-Re'y,:Datu'l-Kitabi'I-'A~abl, Mısır, (t.y.), s. 5; BEŞIR, ldris Cuma Djrıır, 
' er-Re'yu ve Eseriıhu Fi'I-Fıkhi'l'lslami 1"1 Usfir-i Ma Kable Kıyiiıııi'-1-Mezilhibi'I-Fıkhiyye, Daru 
· lliyai '1-Kütübi'I~Arabiyye, Kahire, (i.y.), s. lo" ı ı, 16-18. , · 

5l·MEC~LLE, Mecelle-i Ahkiım-ı Adliye; Mahmud. Bey Matbaası,.lstaııbııl, 1297, md. 1 14; Bilmen, 
· · lstıhihat-ı _Fıkhiyye, 1, 242,245. ; . . ·. · . . . 

52 Beşir, s. 32; ·, · . · . · · . · ·. · . . . : • · 
53 Feydulırih; s .. 14, 47 .vd; Hakkında kat'inass bulunmayan olayların hükııı~ için ictihııdıı başvurulacağı 

,. huslı'Siiilt:: yeni 'bir olayin hükmünün kıyas yoluyla sonuca bağlanacağı hususlarında Islam· 
Hukukçuları arasında görijş birliğivardıdstıshilb delilinin 'de içinde,yer aldığı istidliil şekillerinden 
Qlan nassl::irın ruhima bağlı .kalınarak yapılan rey il~ ictihada gelince; bazı Isinın Hukukçuları 
böyle bir ictihadın alanını geniş tutarken; f?azılarının bu koiıuyıı dar çerçevede ele aldıkları 
gör~lıııektedir .. (pkz. Gaiiili, ,ll, '537-538; Hall af.. Mesııdır., s. 9;- Zeydaı\, ei.-Medhal, s. 65'66; 

·-;;-..- ~ 
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halde, hakkırda nass bulunmayan bütün olaylarda aklın delil olarak alınacağını, 
. vurgular.54 Nitekim, Mahınasanl, istıshi'ıbı akli bir delil olarak tümınlamaktadır;55. 

Böylece İslam Hukukunun hiçbir hadise hükkında boşluğa iınkaıı 
tanımadığı, mutlaka her yeni hadisenin bir hükmünün bulunabileceği şeklintleki 
evrensel işlediği ortaya konmuş Dlur.56 

İbn Melek (80 lll 398), Serahsl'nin yolumı izleyerek n ass ile İstidiale son 
derece öneıri verir. N ass bulunamadığında ise, rey ile aınel edilibileceğini şu ilginç 
örnekle açıklar: "teyeınmüm eden, nasıl suyu araımı halinde ise, ancük, sti};U 

bulamadığında farzını eda ediyorsa, bir hükınün istidlali için önce nass aranır, sonra 
rey ile amel edilir." 57 "Fdi deliller rey ile ictihada dayanır. Bunda .ise hat;~ 
ihtimali mümkündür."58 

· Rey üzerine düşüncelerini belirten İbn Kayyim (751/1350) rey'in. tıt;<:.: 
ayrıldığını, bunların batı! rey, sahih rey ve izafiyet ifade eden reyden ibaret oldugunu 
söyler.59 Batı! reyi, nassa muh:.ılif reyler olarak açıklayan İbn Kayyim, 60selefin, 
Kitap ve Sünnet'e aykırı kıyas ve ictihacllarla amel etmenin helal olinayacag; 
hususunda icma ettiklerini, böyle bir istidlal şekli ile ne fetva ne de hükiiııı 

verilemeyeceğini, [\itap ·ve Sünnet'e aykırı olmayan rey ileaıne! edilebileceğini;. 
ancak bunı,ın bağlayıcılığının kesin olmadıgını; başka bir rey ile ortaya koııulaıı 
hüls:me aykirı davrananııı suçlanaınayt'ı'cağını belirterek 61 fei"'i delillerle i~;;idlal 
şeklini özetler. 

Gerek ıni.itekellimin gerekse usulcüler (islam hukuku metodoloji··,i 
bilginleri) vahyi "sultatu'Hevcih=hüküm verınede teınel.esas" kabul etmişler, aklı 
ise vahyi idrale edip hükümleri formüle etmede önemli bir veri, güçlü bir yetei1C" 
olarak ele alınışlardır.62 edcDehlevl, nasslara bağlı kalmadan salt rey ile hüküm 
vermenin, Hz. Peygamberin yoluna uygun düşmediğini belirtir.63 . 

Esasen aklen sabit olan hükümler üçe ayrılır: 

a. Caizu'l-Vücfid (Mümkinu'l-Vücfi.d): Alden dlişüııüldüğiııiııı' 
zihinde olması· veya olmaması mi.imkün olan ~eylerdir. Örneğin, bir i al !ı .,,: 
kanalında balık yaşayıp yaşaımi.dığı bu kabil olayiariJan birisidir. 

b. Müstalıilu'I-Vücfid: Aklen kabulü mliınki.iıı olmayan hadiselerLi!~-
···--·-· ··---·-···--·---··-·-----

Feydullalı, s.· 12, 16-18, 85;. EBU'I-MEKARirvı. Alıdüllıaııiid lsıııail. d·Edillcıu el-fvlulıtelefu • ' 
ve Esenılı u Fi'I-Fıklıi'-lsit1ıııi, Dilru'l-Miisliııı, Kalıire.(ly ), s. ı 1 :)., SalıübilerJen Abdullah b. {\ı ılı • 

, Zeyd b. Sabit gibi fakilılerle, tabiilerdenSaid h:Müseyyih vc'.Ziilıri gibi aliıııler, ictilıada Jllc.:!. 
zanıret halinde ba~ vurınııyı iingörürken, Oıııer b. Haltabvc Alıdullah lı. Mcs'ud gibi s:ıh:ılıilcı ,;, 
Alkaıne, Esved ve en-Nehai gibi tabiinden olan fakihlcr ictihad yoluyla ist.idl:ıle daha tt!·'k b ı, 
vuruydrlı.ırdı. (Beşir, s. 352-355.). · · 

54 Gaziili, 1, 601-603; Ebu'I-Mcküriııı, s. 30. 
55 Mahımısiini, s. 197. 
56 Hall af, Mesadır, s. H-1 O, 155-157; Zeydan, ci-Medhal, s. 47-64; Ayrıca bkz. AKTAi'l. 1-!:ıııt •:ı. 

' "Islam Hukukunun Dinaıııizıııi". Erzurıiııı, 1991, adlı makalesi. . 
57 lbn Melek, s. 251. 
58 lbn Melek, s. 288. 

' 59 lbn Kayyim, 1, 68-69. 60 . . lbn Kayyım, 1, 69. 
61 lbn Kayyim, ı; 77. 
62 el-Gazali, ı, 585; ed-Delılcvi, s. 52; EBU ZEHRA, Mulıaııııııcd, Llsıılii'I-Fıklı. ll:"ınıl-Fikri·ı- \r,ı!ıi .. 

Kalıire, 1958, s. 63-70; d-Hanbel-i, s. 78-80; Hiıo, s. 443. 
63 BALJON, J.M.S., "Şah Veliyyullah Dehlevi'nin Şeriat Anlayı~ı", çvr. Ahdullalı KAIIRAMAN. 

lsm:,ıil ÇALlŞKAN, lsliimiyiit, cilt: 1, sayı: 4, Ankanı, 199R, s. l(ıO. 
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. · ~>VacibuiVücfid: Aklen .varliğı mutlak ve zoruıili:ıolaı1 şeylerdir.64 · 
··.:· '·.·. '. '·, ' ·: . . ' •, ' ·. ,,· ' ', . 

. •. . . ·. Mütekelliıiıiri Ve Usül~Uleti hakkında-hüküm v.erilmesigereken hadiselerin 
Sahip o'Jdpkhırı'cf?Vher (Ö?' keyfiyet):ve vasfı beJirJemetJe, akjın kopuinunun ne. 

· · · olduğti _hlısusundaihtilaJ~tmişlerdir. · 

· ' 'U:sülkit~plarında HÜSN.(iyi) ve IqJBH(kötii)teriınleri ile ele alınan bu 
.konuclaki·en 'radikal değ~rlendirıneyi Mu tezile yapmış, aklın, bir, şeyin iyi ya da kötü 

':b lduğunu bel,ideınede ıiıüçip, yani tam bit y'e'tenek sahibi okluğunu söy)emiştir.65 '' 
,., ·, ' . ' . ''' ., '. . '. . •' ' 

·· .. , ·.· Mute~ileye gör~ ~şya y·~ bizzat iyidiı', ya da kötÜdür. Bunu ise akıl _belirler. 
Dolayısıyla Allah,: iyi olanı. em red er:, kötü. ol.anı nehyeder. Şedatın .sükut ettiği 
hususl_ai· akıl yoluyla biliiıebilir.66 ., .. · .'· · .·, . · ·· . ' 1 

. .· 
' . . \ • • 1 • ~ • 

· Şia'dan İınaıniye, a~lı, Mu'tezileye paralel bir anlayışla ele alır, Bilhassa 
.hakkında nass bulunmayaıi konuiarda aklın mucip olduğtinu kabul eder.67 ' 

. ' ' ' . . 
. ' Eş'ar!İer ise eşyanın hüsiı. ve kublıunu bilmeele aklın, hiç. bir etkisinin 

. btilunıriadığını, bunun.ancak şe~'! deli_llerle bilinebileceğihi kabul etııi'işlerdir.68 · 

'· . .. · j:bt? , H ai m; isim· vermeden Mu'tezile V~ Eş''arlleı:i hed~f aldığı 
: degerlen~irnıesinde; i;izetle, "iki grup var ki, aklın hüccet oluşu konusunda Allalı'ü 

.· .. · .. .iftir~dı.t bulunurlar. Bunlardan birisi, akıl yoluyla istidlfi!de bulunniayı l:ıiç kabtil 
etm~z: Oys~ böyle bir görüşün ka~ülü mümkün değildir. Çünkü bi4e ulaşan 

· ' haberlerin sıhlıatini; he(şeydeiı öıice~ akıl yoh.ıyla süzgeÇten geçirdikten sonra kabul 
ederiz;'. · · · . . · 

. • . . . . !"Aklı ifrnt derecesinde ele alıp helal ve haram koyabilecek kadar güçlü 
- gösteren _diğer'grtıp, ,sekülaristve i-adi~al bir çıkışla nerdeyse aklı, onu yaratan 
R[lbb'iniı,ı Uzerine çıkaraca~lar. Bu da olmaz." ifadeler'ine y~ı·.vermektedir.69 

.Bilmeıı, ll ın-i Kelam; s. ı 06; 'HABENNEKE el-Meydııni, Abdurralı;ııan' Hasen, ei-Akıydetu'l-
.. ·· ·ı~ıaıııiyye, Danj'l-Kaleı\ı, Dimaşk, 1988, s. 65:·· .·•. .· .. ' ' · · · · 

. · 61'Ebu Zelırı.i, lslaııı'lıukukundaki "HÜKÜM:', ''HAKIM" iııüııasebetini anlatırken, Isianun senıavi bir· 
· · · key~yete sahip bulund.uğumı, vaiıye müstenid kanunlar manzuıııesi oldıiğunu, iıiçbir kanun, kai'de 

ve prensibin bu çerçe.venin, yani, AllaJı!ın razı· oldıığu hükme aykın olmiııyacağın,ı, bu hususta 
,cıımlıur~u ·ıiıiislin)inin ittifak ettiğini anli!tır (. Ebu Zelıra, s. 63). Davlıtoğlu da aynı konuyu . 
yurgiılayarak, Islamın teJnel esasinı11 bütün kuruı)l ve prensipleriyle insicamh bir onto_lojik yapı 
·.arzettiğini. bel,irterek; ·"Islami düşünçe birikiminin en özgün yanı, VARLIK-BILGI-DEGER 
düzlemlerinde ortaya Jp;ıyduğu · so,ıi derece. tutadı ·.ve dayanıklı ıılgılııına biçimidir," 
değerlendirm!!sini ·yapar (DAVUTOGLU, Ahmet; "İslam. Diişiini:e Geleneğinin Temelleri, 

.·· Oluşuın Süreci ve. Yeniilen ·Yqrumlaıiması", Divan Deı·gisi; Say n 1, s .. 2-45, lstiJnbul, .1996, s. 5), ve 
. sö zp M u'tezile1yc getiı'ir; "Mu'tezilenin akılcrlıği, Batının zmınel!iği gibi bilgi sekiilerleşmesine yol 

açacak boyutta ol!ıı~yıp • Allah'ın t~vhid ve tenzih prensipleri. etrafındaki mutlak farklılı1ğını vurgulamaya yönelıktır" <!er (D.avutoglu; s.17,-18). , . '· . . · . . · 
'· . , ·, · ·. · · .. Batılı biliıııadıııiılarinın Islami .~urumlar ve -bilginleriiı anl'ayışlannda yeknesaklığın 

, , bulunıııadığııia dair yanlıŞ kanmitlerini ~eyaplandı,ran Davutoğlu, bazı araştırmacı.' ve elıli 'insaf 
. Balılı yazarlara· ·atıfta bulunur, bunlanlan SCHUON:un görüşlerine yer verir. Sclıuon: " Islam, 
.ke:~inlik ve denge dinidiı·" deınektedir (Davutoğltı, s. 9 ). . . · . . 

, . Mu!tezil.e hakkındaki. bu. görüşlere paralel bir. değerlendirmeyi Koca yapmaktadır. Koca; 
: Mu't!'!zile haJCkıııda süı)ni · kaynaklarda inevcut olan, Mu'tezilenin aklı, hadiseler için lıiikiim 
· ~oymada ıı:ıucib (tam salalıiyetli) kabul ettiğine dair-değerlendirmelerin, Mu'tezili kaynaklarta tam. 
_doğnilanaıriadığıııı,' ~adi Abdülcebbar (415/1025) ve Ebu'I-Huseyn el-Basri (436/1044)'ye atıfta 
bulıınnrak söylemektedir (KOCA, Ferhat, İslam Hukuk Metodolojisinde Tahsis, ISAM Yayııılan, 

· lstaı\bul; 1996, s. 199). · · · · · · · · · · · · · · · 
.661bn Melek, s. 28S; K~c~,.s.· 199. 
67 Ebu Zehra, s. 63-64. · · · · ~ 68 . . ' . ' 
69 

Kpca, s. 199.. . . .. .. , 
', . İpn Ha~ı\ı; J, 2&-29. 
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Aklı.n hüccet olarak kullanılmasmın ınüınklin ol~luğumı belinen İbn Hazın, · 
akıl ve duyu organları vasıtasıyla hüsn ve kubhun idrakedilebileceğini ifade ederek, 
bu cluruınun, 7/A'raf, 195-cll,yeti ile beyan edileligine dikkat çekınektecliı:JO 

1 . • . • 

·İbn Hazı1ı'in bu sert eleştirisine· rağmen MiÜikl Hukukcu · el-Bacl 
(474/ 1081 ), İmam Eş'arl (324/936)'nin geleneksel değerlendirinesine sıkısıkıya bağlı 

· bir ifade kull,anır. Adeta, çağdaşı,İbn Hazm1e cevap verir. . 

ei-Bacl özetle der ki· "Akıl, eşyadaki ne iyi olanı ne,cle ınahzurlu olanı hiç 
bir şekilde bilemez. Bir şeyin mübah mı, mahzurlu mu, yoksa vacip mi olduğunu 
Q_ilmek, aklın işi değildir. Müsliimanların icnıai ile sabittir ki, n1ahzurlu ve ınubah 
kılan, .bir şeyi veeibe-i ınesı.iliyet haı'ine getiren ancak Allah' tır, akıl değil. (Bir şeyin 
mübah olduğunu akıl yoluyla bulabilir'iz) kanaatiqde olanlarpı göı:üşlerini kabul 
etmemiz mümkün değildir. n7l . ' . . 

el-Bacl'nin bu kesin. tavrının İmam Şi\tıbl (790/1388) ile biraz 
yuınuşaclığını görmek mümkündür. Gen~ biı' Maliki Hi.ıkukçu ola!·ak, Mi\lik1'lerin 
genel kanaatlerini taşıyan Şatıbl, aklın Şarl' (kanun koyucu, hüküm verici} kabul 
edileıniyeceğini, akıl yoluyla istidlillde bulunulurken mutlaka vahyin esas alınınası 
gerektiğini,72 aklın önerriinin inkar edileıniy~ceğini, şer'latın akıl yoluyla 
anlaşılabileceğini, çünkü akim mevrid-i teklif olduğunu vurgtılar.73.Aklın uhrevi 
konularda (seın'iyatta) hiç bh rolünün olamıyacağı nı, clünyevi. konularda ise 
mi.isellem bilgiler olan akliyyatm dışındaki kanLıların tamamında onu etkili 
görmenin batıl bir anlayış olacağını ifade eder.74 " 

lbn Hazın'clen yarım asır sonra gelen Şafii ekoliinün ünlü bilginl~rinden 
İmam Gazall (505/1111), "Vahiy yoluyla sabit olan hiiküınleri'n akılla elde 
edilmesinin mümkün olmadığı" kanaatini, Eş'ari ek.oliine paralel ve ilmi bir uslup 
içinde beyarı eder?' . · · . . . · . . . 

Fdi delilleri yorumlamada ö~ellikle istihsan delilini ele alarak Hanefilere 
savaş açan ei-Beycli\vl (685/1286)16 ve Şai·ihleri el~İsııevl'(772/ 1370) ile ei':Bedahşl 

. (922/1516) de şer'an sabit olan hususlarda akliiı hiçbir roliinün olamayacağmı 
anlatırlar.77 · · 

Maturidiler ise bU iki zıt kutup arasında bir yol izleınişler; aklı~ başlı 
başına bir hüküm kaynağı olmadığını, ama, eşyanın hüsn ve kubhunu tayin etmede 
belirleyici rol oynadığını, ancak gerçek hakiın-i ımıtinkın Allah olduğunu, aklın. ise 
hüküınlerin isticllfılinde açıklayıcı (muarrit) bir işieve sahip olduğu kanaatine sahip 
olınuşlardır.78 · · 

.. 70Üııı Hazırı, ll, 102. · 

71 el-BACi, Eb~,!'l-Velid Stileyıııan b. Halef, ilıkaınu'l-Fusul n Alıkaıııi'l-Ustil, (tlık. Alıdiilı;ıccid Tiirki), 
· l-ll, Daru'l-Garlıi'l-lslaı.ııi, Bcyrut, 1995, ll, 687-691. · ' . 

72 eş-Şaııbi, I, 23-25. 

73 c~-Şaııbi, lll, 19,23. 

74 cş-Şatıbi. ll, 37. 
75 el-Gazali. I, 585. . . 

76 ei~BEYDAVI, Miıılıac, Şerlıu'l-Bedahşi ile birlikte, lll, 187-192. ' 
77ei-BEDAHŞI, Mulıaıııııı'ed b. ei-Hasen, Minbricu'I~Ukui .n şerhi'.Miııhaci'I~Vusiil fi llıııi'l-Usiilli'I

Kadi ei-Beydavi Mea Şerlıi'l-lsııevi, (Şerlıu'l-Bedalışi), l-l ll, Danı'I-Kiitübi'l-llıııiyye, Beynıt, (ts). 
lll. 160-161. . 

78 Koca~ s. İ 99. 
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· Mustafa ·Kelebek 

. . . ··İbn' Melek ,:AII~h .rahşayı (ed~b~izÜği, kötü ol~nı) ~mretmez"79 ayetini 
-, . likrederek eriırecJ.llerı şeylerin hüsn .9lına vasfını taşıması gerektiğine. dikkat çeker. 80 

1. 

i' 

••• • •• 1 • • • • 1 • •.• •• • 

.. , Fukahtının ve Islam "Hi.ıkuk Araştırmacılarının bu alandaki çalışınalarına 
tiırihi 'üıerhıilesi içinde bakıl,dığinda, istidlalde bulunurken aklı kullanınada çok sıkı 

· bi ı' deiıetim iÇinde-oldükları, rey ile ictihadda özel tedbiı:leı:e başvürdukları, böylece, 
··tslüı11ın .evrensel hukuk statüsünü koruyarak her y'eni hadiseyi daima bu ö~eiHğine 

hale) getiı:meden hükm.e 1bağlamayı yeğledikleri gözlemlenebilir. Zira; İslam, hiçbir 
hadis.e kai·şısında insanın başıboş (emre ve nehye muhatab olmayacak şekilde) 
yaşanıas.ını ka!JLıl edemez. Nitekim İmam Şafii "İnsan kendisinin bdşıboş 

. i .pırakılacağınımı sanıyor••81 ayetini yorı.m:ılayarak peygamberin sünnetle bir hükiJ.ıTı 

. :.· 
. . ! 

koyduğunu, peygamberin dışındaki·. ehil kiŞilerin ise ancak. istidliil yoluyla bir 
.hükııre ulaşabileceklerini beyari ederek, İslam Hukuki:ııiun yeni hadiseler karşisındaki 
hayatiyetini,vurgular:~2 . · .· · . ·· · . , . · 

.. . İmam Şfifil, hakkında Kitab'tan nass bulunmayan konularda peygamberin . 
'· Sunnet'le hükürp koyduğunu, itaat bakımından Ki tab ile Sünnet arasında bir fark .. 
. olmadığını,83 'şer') hükümlere ancak nass ve istidfal yoluyla ulaşılacağını, ·ehil 
kişilerin istidlal yoltiyla hadiselere hüküm istinbat edecekleri ni, 84 hatta Allah'ın bazı 
şeyleri ictihad yoluyla. araştırıp öğrenmeyi farz kıldıgını anlatmaktadır.85 Böylece, 
İlllin:ı Şafii'nin rt<)'i!e icHhacla .karşı olmadığı, sadece., Ki tap ve Sünnete dayalı derin 
bir araştirma yapmadan akli ·yoruma baş vurm<ly ı iyi karşılamadığı 
anlaşılıtıaktadır. 8~ ' . . . . 

Himefi; usül bilgini el-Kerhl (340/951); olayların mutlaka çözüme 
· kavuşturulricağını, bunu yapaı:kf;n eri .l<uvvetli delilden başlayarak sıra ile bütün 
~-istidial yollarırün kullanılması gereğine dikkat çekeL 87 . . · ·. · • . . ,. ' . ' ' ' 

. .. . ,' ' 1 ·. . . 

. . .. ; Gaziili'den çeyrek asır önce yaşamış bulunaıı i.inli.i Hanefi hukukcu es-. 
Sarahsi,.ictihadi çalışmalarda ihtiyati eleleri bırakmaz. Biı' ayetin delalet ettiği bir 
vakia için ne ·kıyas nı:: de rey il~ ietihada gidilemiyeceğini, ayetin .delaletinin 
ib?resiyle, işaretiyle, .delalet yoluyla ve iktizaen delalet etmeleri arasında hiçbir 
farkın olmadığını, ayetin delaletinin zahirölrriasınınyeterli olacağını hatırlatır, rey 
ile i etihacim Çolc dikkat isteyen bir "istidH'ıl şekli olduğunu belirtir. 88 Bununla 

· beraber, rey' ile ktihada baş vurma zamretini ve aklın bir tenıyiz gücü olduğunu 
aÇıklar. 89 ·. · · · · · · 

79 7/ A'raf;28. 
80 İbn M~lek, s..47. · : · 
81 75/Kıyaine,)6., .. 

g2 cşcŞt;fii, §: 69-70; H. Ka;·aman, §:70'i " lstidlalden başka bir y~l ile dinde söz sÖylemek, 
· : · Rasiıltıllahtaiı·gaynsı için caiz değildir" şeklinde ele .. :ilıy9r. (bkz. KARAMAN, Hayreddin, Islam 

~ . ·Hukukunda lctihad; DII;ı Yayınları; Ankara, (ts), s. 19. 
83eş-'ş[ıfii; §: ss.· . . · 
84 "" .·ş:ıfıı' ·,.. 46 . 

. ~~--~ t ' :1·• . • 

HS • Ş;fı. ,.·. 59·.· • 
eş_:- "·n, :1·-: • : ._ . 

··.~~ ~ş-Şiiliı, el-Uınin,lciX, Daru'İ-Küt~bi'Hlmiyye, Beyrut; 1993, V ll, 496 . 
. ;, 1 ci~K,~rlıi, 33. ~sıl (bkz. eı:I-DEJ3USI, E~u Zeyd Abdullıili .. öıner b. lşn, Te'sislı'n-Nnzar, Mea Usuli'l-

. Kerlıi, (tlık. Mustafa.Mulıammed ei-Kabbani), Edn NeŞriyat, Istanbul, (ls), s. 173). · · 
' : 1 s-St:r~ıh;i, 0siil; ,I, 236-254. ·· . . . . . 

·Y v;cs;~riılıs1, Usiil, 1, 127, 34~-348 . 
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Gazall'yi bir asır geriden takib eden müdakkik Şiifil hukukcu el-Amid1 şu· 
değerlendirmeyi yapar: "Bizim bağlı bulunduğumuz hukuk ekolüne göre bir şey 
bizzat hüsn ve kubh olamaz. Mu~tezile, Kertaıniye, Ha'varic ve Berahiıne başta 
olmak üzere bir grup insan, bazı fiilierin bizzat hasen ve kabih olduğunu iddia 
ediyorlar" 90der ve bu iddianın yanlışlıfuna dikkat çeker. · 

İbn Melek, vahyin iki çeşit olduğunu, zahiri vahiy, batini vahiy çeşitlerine 
ayrıldığını, zahiri vahyin melek aracılığı ve diğer bilinen şekillerle geldiğini, batınİ '\ 
yahyin ise ınüctehidin, hükmü nass ile sabit olan bir delile bağlı kalaı~ak yaptığı , r-ı 
ictihad yoluyla sabit o.Jan hükümler olduğunu belirterek, aklın aktif olduğu ictihadi 

· Çalışınalara önemli bir ınevkii verir ve İslam Hukukunda muhtemel kanun 
boşluklarının ictihad yoluyla giderileceğine işaret. eder.91 

Günümüz İslam Hukuk Araştırmacılarından Hlto,92 rey ile ictihadda 
mJctehidiıi dikkatli olması gerektjğini, kat'i delil ile sabit olan hususlarda ve 
akliyyatta, yani, alemin hadis olması, Icadir-i mutlak bir yaratıcının nievcudiyeti ... 
gibi aklen aksiiıi düşünmenin muhal olduğu hususlarda ictihada inesağ olmadığını 

. belirterek, ictihada mesağ olmayan alanlarda ictihada kalkan kimse isabet ederse bir 
probJeıri olmayacağı, aksi halde "hiiric mlne'l~mille" olunacağını ihtar eder;93 

.. İbn Melek,, Hlto'nun ·aktardığı bu kural için ası.rlar önce, "Şer'iyyatta1hata 
olabilir, akl i yy atta ise hata olamaz. Akliyyatta hata yapan küfre düşer. "94 kuralını 
hatırlatmıştır. · 

Hlto, İslam h~kukunda kronik bir kanun boşluğunun bulunmarlığına dikkat 
·çekerek şöyle devam ediyor: "Doğrusu,' jctihada konu olan her hadisenin Allah 
katında bir hükmü vardır.· Müctehid ictihadta bulunmadan önce de bu hüküm 
mevcuttur. Müctehid, şer'an meskutun anh olan, yani, Şariin bilerek hakkında· 
hüküm vermediği, hüküm verme işini insanlara bıraktığı konularda, ictihad edip 
isabet ederse iki sevab, hata ederse cehd, gayret ve iyi niyetinden dolayı bir sevap 
kazaiıır" 95 diyerek bu konudaki kuralı hatırlatıyor. Aslında Hito!nun bu 
değerlendirmesi İmam Şiifil'ıiin bu konudaki rivayetinin tekranndan ibarettir.96 

İbn Melek, İmam Mansur eİ-Maturidi (333/944)'~1en de aynı rivayeti 
aktarmaktadır.97 

Dönınez, karşılaşıla·iı bir olayın hükmÜ doğrudan kanun kapsaını içinde 
olmaz ise bunun adına "kanun boşluğu" denileceğini, beşeri hukuk sistemlerindeki 
kanun boşluklarının geneld.; bilmiyen;k hata sonucu oluşan, .kanun koyucunun 
mustakbel hadiseleri tahmin ederriem~sinden Joğan boşluklar olduğunu, İslam 
Hukuk li teratürü'ndeki icti,hada geçit veren boşıukların ise, .bizzat Şiiri' tarafından 
verilen bir vüs'at ve ruhsat olduğunu belirtiyor. 98 · ·. · 

90 ei-Aıııidi, I, 72-73. 
· 91 lbıı Melek, s. 250. 

92 Kuveyı Üniv. t~Jaıııi Ilimler Fak Öğr. Üyesi. 
93 Hito, s. 506-507, • 
94 lbn Melek, s. 288. 
95 Hito, s. 507. -
96 eş-Şıifii, §: 1409. · , , · . · 
97 ibrı Melek, s. 289, ( Rivayetler için bkz. Buhari, l'tisaııı, 21 ;.Müsliııı, Akdıye, 6; Elıu Davud, Akdıyc, 

2; Ncsai, Ahkaııı,3; lbn Mace, Ahkaııı, 3). · · 
98 DÖN M EZ, Ihrahim Kafi, "islam Hukukunda Müctelıidiıı N asslar Kıirşısıııdaki Quruıııu ile Modern 

1-Jukuklardn !-l:ıldı.ııiıı Kanun Karşısındaki Durumu Arasında Bir Mukayese", MUIFD. Sayı: 4. s. 
39. 
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. .. · . '".~uı:ian'q~, .·. . . .· .. ·. .. . Ç~lişan Pa~, insanın hÜı;riyet veictihadi 
. serpestiye sııhip lqlıpdığ'ınıyqi·gulayarıık, Km:'an'ın çizdi.ği tenı~l ilke. VI! amaçlara 
uygüı:ı olm'akşarü ile sosyal ve hukl)ki alaııın .tanzim i koqusunda. insana birçok 

· serbestiyetİn verildiğiiıi, ictihad müessesesiyfe bu hususun tezaliür ettiğini , İslam 
hukuk arııştirı\ıacılaı'ına' atfen ifade ediyor:99 . · · . . 

ı•! ' - 1 • ' 1 

, · .. Bütün bu açıklaınalardan anl~şıldığıkadadyla Islilin'ın evrensel niteliğini. 
,bozrııa~an ·bütü~ htı'diselb'e uyguhhir J:ıü~miin vaı' ciı:duğu kabul edilmektedir; 

····Dolayısıylp'.i'ey iJe iÇtihadın makul ve makbul'bir yol. olduğu .anlaşılmdktadir. Bir 
Şaı;tla ki',' r~y.lie iÇtihad u gidiİirken ak;ılda azami istifade edilmeli, ama, .n ass ilesabit 

. 1 

· hiil<.limlerinhrtaya k~~dl]ğu genel Çerçevenin dişina çıkılınama!ıdır.·ı~o .· · · · · · 

,:J); ·. FER 'İ DELİLLERİN ·SA YISI 

·•. . d. İriıam GazaÜ, fer'l delillerin sayİsının dört ~lduğunu söyleyerek "ei-UsGiü'l~ 
· MevhÖniFdelaleti tahmine dayanan kurallar" başhğıaltındiı şu deliliere yer.veı-iı': 

' ,. ' .. 
' :L Ş~r'·uını<nkablen~. , ' 

2.' kavlı/s-~~l~abt: 
'3:Jsiihsalı. . 

·4. İstıslfih ... 

'· .. \: 

: . , : Gazal'i: ist.ı~hŞb delili~i'asli deliliere yakın' bir i.islup içindeele alır.ıoı 
· İş nevi, B,ey'dQ.vl'ye yazdığı şerhinde; fer'l, delillerin bir tasnifini yapar. "el-edilletu el-

inuhtelefu fil1ıi ='.ihtilaflı delili er'' adını verdiği bti delili eri'•: . 
/. ·.: .· . .,.' . •. . ; ·,, 

a. el-Makbi.ıl ( delaleti caiz olan); 
' . )' ·• . . . . ' 

,. 1 '. .. . f 1 . • '· 

.·K el-Merdud ( delaleti caiz. ·olmayan), diye ikiye ayırır, makbul delillerin. 
sayısınln·aıtı.old~ığ~iı1i.ı bildirir.102. ·. · · · · · .. ·' 

.. .·. · :au' d~lill~ri, ''. ibaha'', "istı~lıab";"istikı;a", "ahzu'l-ekal'l", ."istıslah" ve 
. .''fakdu'f.::hukriı ... ôlarak sıralar,l03 İstihsan v.e sahabe kavlini, ınerdud d~liller arasında 

zikreder.I04 

· 1 •.. ··• • · . ~edahşl de Yine Beyda~i'yeyaidığı şerhi~dt<, isnevl'nin yolunu izleırıektedir. 
Şöyje' ki; Beydavl'nin ''muhtelefun fih delili er'.~ başlığı" altında. sıraladİğı delilleri 

· .. anlatırken; bu' ilkelerin blr şer'! delil niteliğhaşıyıp· taşımadığı hususunda ihtilaf 
' • ; edi) diğini, 'hp nlardan altı: asıl için 'jnakbuldelil deriilebileceğini, çünkü bu deliliere 

, · . "ışık'tü~an'riyetler btilunduğünu zikreder ve İsnevl'nin altı makbul de.lilini sayar.' 05 
', • :·'·. •• ••• , • •• : :_' ' J ' ,. :. • ' ••• • • • • • ••• • • 

.. · .. ··. Ş~tibi, Serah,sYve,Gazfili'nin yer verıliedlğl''hile"yi, bir fer!Jclelil olarak ele 
al.)r. ~urunla beraber ist~shabay~r v~rmeı;I06 · , • ... · . ·.· . . ·· . 

. ~~dak, <258. , ' . , · . ·. ' ; ··.· ' . ·. . • ~. . ·.. • . ' ' · • 

.. ·· .Bilıııen,•Js!ılnhat-ı Fıkhiyye, 1,.373-374; Hnllnf,'Mesa~lır, s. 13-17.155-1.57 . . 101 . ' • . . . . . . 
. . .. ei-Gaznl,i, I, 585;604, 
' l 02 ,, 1 . . HI I Tl • 
'J()3t>:·SileV~, .•,. , •. · 

. . . : el-lsııev.ı, III, ,J?l vıL 
I 04 ei-ls.ıievi,.lll, J.B.7 vd: 
I 95 ei~Bec!nlişi, III •. 171~ ı86, 
I06CŞ7Ş~hlıi, IV, 'J43:' . 

. ,\ 

' ,,.:.:_,. • ....... :.-~···· 

'·' 
.\·· 

· .... 
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Hanbeli bilginlerden et-TGfi(7 I 6/13 I 6), şer'! delillerin sayısını 19 olarak 
zikreder, asli, fer'l ayırıinı yapmadan Kitab delili ile başlayan bir sıralama yapar.1.07 

İzmirli ( 1366il946), fdl deliqerin sayısını otuzikiye kadar çıkarır. Bunlar 
şunlardır: istihsiin, istıshab, tahklımı'l-htil, berael-i asliyye, aınel-i ehl-.i Medine, 
istısltih., avaid, şer'u. men kab'Iena, sahabe kavli, tabii ka vii, net'yu medari k, sedd_u 
zerayi, el-ahzLi bi'l-akall, el-ahzu bi'l-eksei·, el-ahzu bi'l-ahaff, el-alızu bi'l-eşakk, el
ahzu bi'l-ahvat, el-ahzu bi'l-asl, el-ahzu bi'z-zalıir, umGınu'l-belva, istikra, teiazi.im, 
ıktiran, ismet, ilham, şahadetü'I-vi.icdan, tebarrl, ri.i'yelii'n-nebiy, el-aınel bi'ş-
şebiheyn, tefirudu'l-eşbalı, kavaidu'l-ki.illiye ve kur'adır.IOH · 

• 1 

ei-Berzend ise bu alandaki araştırmasında fer'l delillerle ilgili çalışınaları · 
değerlendirir ve İzmirli'nin saydığı delillerin çok azının bulunmamadığı yirmibes 
fer'l delili zild-eder: Bu deliller şunhırdır: istihsari, islıshi\b, şer'u inen kablena: 
istıslah, el-ahzu bi'l-akall, fakdu'l-hi.ikm, seeldu zerayi, el-akl, el-urf, el-istikrfı, 
aclemi.i'd7delil ala ademi'l-hi.ikm, el-iktiran, el-istidlfıl, en"Nafl, el-·iktisfır ala 
mukadelimetin vfıhicletin, vucGbu'l-.ille ala'l-ına'IG.I, el-ıııa'IGI ala'l-ille, ahadu'l~ 
ma'IGleyn ala'I-fılıar, et-tenat1 beyne'l-hlikmeyn vi.iclıdeıı fakat, et-tenatl beyne'!-' 
hi.ikmeyn fi.'l-ilnıi fakat, eHeııfı.tt beyne'l-hlikıneyn vi.iclıden ve aclenien, el-liizim 
ala'l--melzlım, kavlu's-salıabl, el~iiham, ru'yetli'n-nebiyclir. 1 OlJ . · 

E. FER'İ DELİLLERİN HÜCCİYET D,ERECESİ 
• 1 

Fukahanııı nassıi1 sarahaten delalet etmediği hususlarda isticllfile giderken, 
çok titiz davrandıklarını, bunuiıla ber~.ber rt>y ile ictilıadı kabul ettiklerini, ferT 
delillerle istidlfilde bulunurken 'bazen ittifak ettiklerini çoğu kez .ihtilaf ettikleripi; bir· 
grup fakihin ço!< önem verdiği ve hlicciye 1' ,:· -in plaıicla tuttuğu bir fer'l delili eliğer 
grubun tamaiıien redcledebildiğini gördi.ilc 1 · ' · . · · 

Rey ile i~tilı~da ve akıl ile istidlalı:; dayanan fer'l delillerin lıücciyet derecesi 
konusunda, ihn Kayyim'in or.ta yolu bulduğu söylenebilir. 

Bilindiği gibi İbn Kayyiıiı, sahilı rey"iiC: aınel edilebileceğini, batıl reyin 
reeleledilmesi gerektiğini, üzerinde ç<ilışılması gereken üçÜncü bir rey çeşidinin ise 
ihtilaf konusu olabileceğini, bu hususta kesin bir reel cephesi oluşturulamıyacağı 
gibi kesin bir :;evet" platformunun da dayatma ol~cağını bu ınevzucla Kitap ve 
Sünnet'e ters düşmeyen bir ictilıadl hoşgörüye sahip olunması gerektiğini ünlatır.lll 

Feydullah ve.Mahmasanl'nin ifade ettikleri gibi, islıshfıb delilinin de içinele 
bulunduğu eelille-i erbaa'nın dışında kalan bu "yeni delil ler", yani, hakkind<ı nass 

·bulunmayan hadiselere hükiim koyinacia başvurulacakfer'l deli ller, elbetteki hiçbir 
· dayanağı olmıyan nıantikl ımİkadclinıelerden ibaret kurallar yığını değildiı:. 
. Hücciyetleri kabul eelilen ve bazı ci.iz'i meseleleri n çözümünde kulianılan bu delil ler, 
şeran kabulü caiz olan kaynaklara claya~ır ki, bunları. şöyle sıralayabiiiriz: . 

· a. İnsan fıtratına uygun ilkeler. 

··107 Hallaf, Mesadır. 109-1"11. 
I08 IZMIRLl, lsıııail Hakkı, llııı-i.Hilaf, İstanbul, 1330, s. 190-191. 
109 ei-BERZENCI, Ahdullatif Abdullah Aziz, et-Teanıd \'t:'l-Tercilı lkyne'I-Edillcli'~-Şer'ıyye, 1-11, 

Danı'I-Kiitlihi'l-llıııiyye, Beyrul. 1993, 1, 138-150. 
ll O Ayrıca bkz. Ebu'I-Mekiiriııı, s. 30-38. 
lll Geniş bilgi için bkz. lhn Kayyim, 1, 68-84. 
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b .. H. akıneth~mu.llun gerekli' kıidığı Şeyler. . . . 

·. ·.·.c. Ş~r'fhükümledn genel yapı.sı. ... · 

d. Yargı ve idihaddaki adaletanlayışı _1,12 
• • - • 1 • 

i e: Sahihn{y ve .akli hÜkümler~ uygun lu~ . 

. r Şer' i hükümleı' üzerindeki talil ve yorumlar. 

g. Sosyal hayat şai:Üar; ve insanı ri maslahatı .ilkesi. 

h. Adalet ve insaf du;~usu. l.J3 . . . . 

. . · · L Hadiseleri değerlendirirken in utlak hay ra gÖtüren en yakın yolu izleme 
anlaylşı.1 ~4 · · · · 

' ·· .. · Mecelle, "Zaıminın değişmesiy.le, hükün1lei'in değişmesi .inkar olunamaz" 
·_şeklinde Oi.izenlediği maddesiyle bu alana olumlu bir atıfta bulunınaktadır.115 

· / c. Günümüz İslam hukuk~' araştırma.cılarından AKTAN, söz konu~~ bu 
· maddeye Ç!=!Şitli vesilelerle :atıfta bulunarak, fıkhi probleıiılerin çözümünde, bu 

kuralın önen:ıiiıi vurgular:ll6 

Asli delilleri, "şer'l hukukun asli kaynakları" diye niteleyen Akgündüz, 
Fer'l de) ilieri ise, "şer'l hukukun tali' kayı.ıakları" o'larak .ele alıyor ve bu delillere, 
"Ödi Hukuk" deıidiğini, istıshil.b delilinin bu bağlanıda önemli bir boşluğu 
daldurduğunu açıklıyorJI7; ·.· .. · · . 

. 'Fer'i delıfler üzerine fukaha ve İslam ·hukukı araŞtırmacılarından özetle 
' aRtarınaya ça'Iıştığıınız· bu bahse son vermeden önce, Muhammed Fevzi Feyduilah 
. hocamızın şu değerlendirmelerine yer vermek Istiyoruz: · 

:·ı. '~İslaın .. · ,·huki.ık "bilgi~.leı~i z·funanın -değjşnıesiyle hüküın1erin de 
değişebileceği hususunda ititilaf bile etmemişlerdir. Çünkü zamanla insanların 

' ahlakının bozulması, dini duygularının zayıflaması örfen sabit kurallarin yerini 
başka kurallara· bırakınası .. : gibi nedenlerle İslami hükümlere işlerlik 
kazandırma' gereği hasıl olabilir. şu kadarı varki, bu söylediğimiz ·nedenlerle 
yeni bir hükmün ortaya. çıkınası için yapılan ictiliad ve istinba1ta fukaha 

. arasında ihtilaflar olagelmiştir. Ancak bu ihtilaflar, kesin nassla sabit olan 
· hüküm'lerin kapsamı dişında kalınıştır. Çünkü böyle hükümler, yiıni, kesin 
naşsla sabit olan hüktimler çağhir boyunca, zaman, mekan ve coğrafi şartlara 
rağmen asla değişmez. Örneğin, faiz ibadetleri biJdiren hükümler, zarar verenin 
·verdiği iararıtazmin etmeşi, · akitlere bağlı kalınniası, haddierin uygulanması, 
hakların korunması, cerlmelere cezaların verUınesi ve kötülüğe götüren yolların 
kapanması ; .. gibi hususlarda asla değişiklik olamaz. Zira, bu hususlar şerlatin 
ana gayesi olup çağlar boyunca korunınası gereken hükümlei·dir. Değişiklik 

· ~sadece bu hükümleri, eda ederken gerekli vesilelerde olabilir." 

. ı)? . . . ! . . . :- Feydullah, s.84. .. . . 
.113 MAHI'viASANI. Sulıhi, Felsefetu't-Teşri fı'l-lslaııı,,Daru!l-llııı.li'I-Melayin, Bcynıt, 1968,.s. 189. 
1.14 Malıı~ıasaıii, i.IS9; ed-Dehlevi Şah Veliyyullah, Hıiccetullahi'l-Baliğa, ei-Matbaatu'I-Mııniriyye, 

1352 h.,. IV, J'e atfcn). · · · • 
· 1 15 Mecelle, ııid·. 39. · 1 · • • . • . · ' 

li6.AKTAN, Haiııza, "Ticaret Huk~kunıiri Yeni Bazı PrÔlıleıııleri Üzerine Isianı 1-lııJ..uh \çısından 
Bir Değerlendirme" .. Er~uruın, 1996, s. 2. · . · - ' · 

II7AKGÜNDÜZ, Alııııed, Ö~manlı Kanunnaıııeleri.ve Hukııki.Tahlilleri, 1-IX, lstaıılıul, )')' ı 1, 49. 
' ' . . ; :· ' 

t •' -'' . 
' .. / 
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"Örneğin "yargıda adil olma" hususu '<esin bir hüküındür. Bu hüküm aYnen 
korunur. Fakat yargılama vesileleri çağa uygun hale getirilir. Tek yargıçlı · 
mahkemeler çok yargıçlı hale·getirilebilir. Mahkemeler sınıflandırılabilir. Burada 
önemli olan şer'l hükümlerin insanlar arasındaki adaletin sağlanmasına yönelik 

· gayesi ve hakkın ortaya konması, İslam hukuk sisteminin ö11görclüğü temel esastır. 
Bütün bireylerin birbirini tanıdığı küçük bir kasabadan milyonları barındınin büyük 
kentlerdeki işlenen suçlar, takvaclan yQksun, açgözlü, dini duygusu zayıf insanlard~m 
sadır olabilecek cerlmelerin çağın şartlaima göre yenidei1 düzenlenmesi mümkündür. . 
Gene siyasi disiplin ve idari divanların uygarlığın getirdiği yeni şartlara ve 
ekonomik sisteme göre değişebileceğini kabul etmek mümkündür. Kısaca ifade 
edecek olursak zamanın değişmesiyle değişebilecek hüküınleıin varlığını kabul 
etmek İslam hukukuna bir katkı dır" _118 

F. İSTISHAB DELILINİN TANIMI VE DIGER FER'I 
DELİLLER ARASINDAKİ YERİ 

İstıshab keliıTiesi sözlükte birlikte olmak, beraber bulunmak, birisiııin 
arkadaşlık etmesini İstemek anlamları~1a gelir. 1 19 Hallfif, "ad«i<;laşlık etme, 
beraberinde bulundurma" anlamlarını ön plana çıkarırken 120 Mahınasanl, "bir şeyir,ı 
devamlılığını istemek" anlamını, 121 Zeyd an ise, "beraber olm_a halii1i talep etmek ve 
bunun devamlılığın istemek" şeklindeki anlamınİ 122 tercih etme.ktediı'. · 

. Usulcüler istıshi\.bı terim olarak, benzer tanımlarlarla tanımlamışlardır.' İbn 
Kayyiın için belki de istıshilbın tanımını yapanların ilkidir diyebiliriz. Çünkü datıa · 
sonraki usul. kitaplarında hep İbn Kayyim'iı1 tanımına yakıi1 bir yol izlendiği 
görülmektedir. İbn Kayyim şöyle diyor: · . · · . . 

"İstıshab, öncede'n varlığı sabit olan bir hükmün sübutunun, yokluğu sabit 
olan bir hükmü n ise ademinin devamına karar vermektir." 123 · 

Şevkiini istıshabı şöyle tanımlar: "İstıshab, mazide sabit olan bir hükmün, 
gelecekte de devam ettiğini kabul etmeye dair bir asıldır, bir kuraldır." Mazideki 
devamı ile ilgili bu kural bir şeyin varlığını sürdürmesi veya yokluğunun devam 
ettiği şeklinele olur. Bahis konusu hüküm, ister "şer'l hüküm" olsun, ister _"akli 
hüküm" olsun farketmez.l 24 . 

. Bilmen ( 1391/197 I) bu tanıma yakın bir tanım vermekte; "İstıshab rriazide 
sabit olup bilahare zail olduğu bilinmeyen bir şeyin hala berdevaın sayılınasıdır" 
demektedir. t25 

118 . . . . 
Feydulla1ı, s. 77-78. 

119 lbn Manzur, I, 519-521; ez-ZEBIDi, M~haınıııed Murtedıi cl-Huseyııi, Tacu'l-Anıs ıııin Cevalıiri'l-
Kaınus, I-X, Matbaatu'i-Hayriyye, (yy), 1888, I, 332-333. 

120 Hallaf, Mesadır, s. 151. 
121· Malımasan i, s. 197. 
122 Zeydan,.Usiil, s. 267. · · 
123 lbn Kayyim, ı, 290; eş-Şev kani, ll, 248; el-lsnevi, lll, 178; 1-lallaf, Mesadır. s. 151; Usiii, s. "I; 

Bilinen, I, 195; Malıınasani, s. 197; el-MEVSUATU'l~FIKI-IIYYE, (el-Mevsua), I-XXXVI.'.., 
Vezaratu'l-Evkaf ve'ş-Şuuni'l-lslaıiıiyye, Kuveyt, 1983, lll, 323; Zeydan, Usiil, s. 267; Şa'baı,ı, s. 
207; Hito, s. 445; el-Berzenci, I, 139; ŞENER, Abi:Hilkadir, Kıyas Isııslah lstilısaıı, DIB Yayınları, 
Ankara, 1971, s. 46 

.124 eş-Şevkani, ll, 248. 
·125 Bilmen, Istılalıaı-ı Fıklıiyye, 1, 195. 
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.. ·.·. ···Es~~en Bilı~1en'in :bu t~nıJ11ı, :baz'ı kiiçü,k.'farl~li)ık!arla .HaiHifın ·.yaptığı 
tanııpınaynı~idıı'; Hall af;. i'Is.tıshab, hıazide' bir delil ile sabit öhı~i bir hükmqn, yeni 

:<bir .deli) ile değiştiği. bilinmedikçe aynen devriimiıa kanır·vernıektiı:." denıektedir.·ı26 ' ·.. . .... : .... :· ,' .;· '•' '":. >: / ' ''· .. ·. · .. ·. \·· ' : ... : ' . . .· . . ' . . ' .·. . . ~ ~ 

. . ,Şeiıen istıshabı; !'ÇJ~.Ç.n1.iştebi( deiliLile sabit olan hiikınün, yeni bi\· delil 
jle: o it aya .Çikıncrıya kadar halihazırda da baki olmasıdır" şekliiıde tanımlıyor ve 
Htillafı refeniı1s tllıyoi·.ıp · . . . . ·. ·· .. ·. .. . .. . · . 

! '• • ' '<· ·. ':· ,, .... '' ' . '' 1
\ ,. • • ,. '. ' ı. . . .· 

Maİıınasfın( istishflb için iki· tanirn 'veriyor: .. 

, ': ~~. "Istı~lıfıb bir, k~n·~hun hükhıü ı\akkınd~baŞk:a bir delil bulunmadığı~da 
',, · başvurulan,akli bii~ delildir.'' · · · ·. , . · · 

. ·· · > '· ·b.· "İstı~hab> 'var li ğı. ya d ri yokluğu Öncedeıi s.ab.it olan bir I~Ukınün 
:4eğiştiğiile dair·biı: sebep bultinmadığın~rin do lay i, aynen devanı etmesi gereğini ifade 
eden bir.kuraldır."ı28 : · : ·· · .· · .. : · · ... · . . 

.ı·.,·.,, .. ·.:·., .. ·, .. \ 1 •• ': ••. ' '. • • 

'· . MeceJ.le,· "Bir, şeyiri 6ulünduğu hal ü~ere. ka.hnası. as ıldır" derken, ı29 
isbshfiba işaret ~tınekte, :•tahkim-i hal. ya.ni, hal-i hazın hakem kılmak istıs11ab 

·. kabilindtndlr: fstıshabdahi adem-i maznuri olmıyan biı:eı)ır-i .muhakkakın bekasıyla 
.'hükmetın'ektir ki, ibkfiu. ma kfine ala ma idhıe demek olur." ı3o demek 

· · : · si.iretiyle istıshabdetil(ıli maddeleştiı:mektedir. . · · · . 
•, ,,~·-·· ••••.• ·•···-~ .. '... ·• : ......... ' •.. _. .. -." .. ··; ~· ... ·•·•· , .. r;· . •"'.. . ... ""' • ' ··" .• 

· .. ·· 

/. Hmneyl. ( 1098/ l687)>''şek ile.yakln zail ol mat" kuralını Şerh ederken, Y~ll5ln 
kelimesi)lin bitşeyin gerçekliğine tqınamen kaniıaat getirıiıe halini ifade ettiğini, şek 

· ... keli'meşiiıin ise ikiş~yar~sındakitereddüt haİine dendiğini beyan edei·ek; ,;eğer o iki· 
,şeyden bitis.iağir ·basar da üzerinde üun bir karara varıl~imazsa,. buna, '.'zan" deni.r. 
Eğer tereddütt)dil~ii ·iki. noktadan bir'isi.a~ır basar ve o tarafa meyledilirse, buna, 
''zann-ı. galip" deniı;: -Zann~i galip ·ise -yakiİı derecesiı1dedir" diyor. ·Bu 

... diğerlendirınesin\c;len sonra, ılı[tzidevar olan bii'şeyiiı hlikmiinü ort~dan kaldmıbilecek 
. · duruıiıda ()lrin yeni delilin pz~lliğini tartışıyor ve diyorkj; .:' yakinen sabit olan, bir 
... Şeyerirızohmşüf>heikiyeayhlır: .·· . · : · .· ' . ·. · . · 

'·· ' . a. ;y~kln ~ıa~·biı: Şeye hari.ceri arı.~ oİa~ Şiip/ıe: Böyle ~ir şliphe yakini izale 
edeınez. 

·::.; 

. . b.'Yakln oJan bii'şeyln bünyesinde oluşan Şuphe: Btİ duri.ımda yakinen 
hi.ikini.i l:ıelli o.lan birşiy.in zamanında veya koıı'tıslıiıda jhtilaf meydana gelir. 
özellikle zaınaqta'iigili ihtilafıii vukuu halinde, yani, önceden devam eden hükme 
a~.kırı ;Yeni,. bir: d~lilin :ortaya Çıkıl]ası halinde, e~ki hliknıliıi istısha6 yoluyla 
li-lınması nılinikliırolınaz" .. 13L , · · / ·. . . . · .. · .· · ·. . . 

. . .. Haınevl, buifMeler.iyle, istıshflb delili ,il~ sabit cil an es.ki bir h ii kın'un hangi 
Şartlarda yUrürlükten .kaldınlabileceğine E)Çıklık' getidyor. · · · · · · 
··-1 .; • ' .. . . ' .. ' . :.• ·, '\: ' 

İbn: Hazm'in. istıshiiba bakışı diğer· ,hukukç.ulaı'a ni~betfe b ira~ fürklılık 
, İbri:Hazm'e göre:· "istıshab, hakkında n.ass ile sabit 'hüküm bulunan bir 

ı 26 J1ailııf, Mcisadır, s. ıs' ı; Usüı, ~. 91, (Ayrıca bkz. ·eı~Berze;ıci: ı, ı 39. Kadi A'dud'm; lbıı Ha~ih'iıl 
.·.·.·. ·. .Mulıhısanna y:ıniiğı' şerh i, .11, 284~286'ya a'tfen verdiği dipnot) . 
. ı.27şeiıei<:s: 46.· · · , . , ; · ·' . • · • ·' .. · 
.ızs Mi;lı;ı;asaı;i, :i: ı97, . · ' · · ·. 
ı?9 .. ' .. ·. ·.· .. : · ; -.. Mecelle,'ıı\d.S.: .• .· 
ı~o M~celle; .ıııd. i6B3. · . . .·•· . ,· ' . . . . .. . . . . 

• · !3 .l tfAMEVJ, El:ilı'I-Ahhlls Şiiı~buddin Ahıı;ed b. Muhaııııı;ed, Gı{ı;ızu·u:yuııi'ı-Bı:sfıi;. Ş~rıı.u Kilabi'ı-Eşbfıh 
. v~·n~Nezfıir; 1-1\', D~ını.'.I-Kiilübi:ı~_lhııiyye, Beynlt; ı9&5, ı, ı ?3, ı ?7. · · . . · .. · .. 

<,i: i·. 1, 

',''' 
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delilin !Jiit.ün hallerele yani zaman, mekan ·ve şartlar ne olursa-olsun değişmeyeceği, 
aynen devam edeceği" şeklindedir. 132 Nass ilesabit hüklimlerin zal1iren uyguhmıa 
dışı olabileceği hiısuslar ileri sürLilebilir. Örneğin, aye!te geçeıi "Akitlerinizle 
verdiğiniz sözü yerine getiririiz" 133 emri bütün zaman ve mekanlarcia aynen devanı 
eder. Ancak bir haram akit yapılmış ise, istıshiib yoluyla bu aktin hücciyetine 
inanmak batıldır. Yerine getirilmesi gerekmez." cleğerlenclirıııesini yaparak·, istıshiib 
delilinin küllanılması sırasında ayetleri n ifade ettiği genel hükmünün korunması · 

. gereği ne elikkat çeker. · 

İmam Gazfill'niır, istıshiiba çol< önem verdiğini görliyoruz. "Delilu'l~akl 
ve'l-istıshiib" tabiri ile ele aldığı istıshfibı, öneııili bir delil sayıyor: "Nass beş vakit 
namazı farz kılclığına göre, altıncı bir vakit namazıııın olaııııyacağını, ·istıshab delili 
ile anlarız.'' diyor. 134 

Sei·ahsl ise, "Bir şeyin hükmlinli bildiren delil, sadece o şeyin l~likıııliıre 
delil olur: Onun ııılistakbelcleki bir şeyin hükınli için nefiy ya da sUbut makamında· 
kullanılmasına gerek olmaz." .şeklindeki değerlendirmesi ile istıshaba bakışını ifade 
ediyor. 135 . . . ·. ' 

Serahsl'nin bu açıklaır\asıııa rağmen istıshab delilini'n Hanefilerce de 
kullanım imkanı bulduğunu söyleyebiliriz. 

Akgündüz, Mecellenin 5., IO.v-e 1683. maddelerine atıfta bulunanık istishilb 
delilinin önemini şu şekilde vurgulaı': "İstıshilb, İslam Hukukunun önemli 
kaynaklarından birisidir. Özellikle de geçmişe ait bir"anlaşmazlığılı çözümü içiıi 
mevcut halin hakeıh kabul edilmesi(tahklııı-i hill, islıslıilb-ı ıiıaklub) şeklinde 
kullanılan bir hukuk kaynağıdır". · 

"İstıshab delilinin bir önemide ilk defa karşılaşıian bir liukuk sisteminin 
İslam Hukuku ile ımıtabakat arzeden noktalarıpııı bu delile 'tıyulıirak incelenmesidir. , 
Bu delil sayesinde İsiama aykırı olmayan bUllin-hukuki i,lkeler kabul edilir"_I36 

Şiitıbj, şer'! c!'elilleri. "makiisıdu'ş-şerla" yönlind.eıı ele alıp incelerken 
maslahatu'l-umıııe, el-hlletii'ş-şer'iyye, istihsan ve sedd-i zerili gibi fer'l deliliere yer 
verdiği halde görebildiğimiz kadarıyla istıslıfib deliline yer vermemektedir. Örneğin .. 

· şer'an caiz olan bir fiilin caiz olmayan fiiliere götlirebileceği düşüncesiyle men 
edilmesi esasını teşkil eden sedd-i zeriil, ile ilgili üldukça yeterli bilgiler verdiği, 
İmam Malik (179/896)'in birçok fıkhl konuda sedd-i zerili delilini kullandığı nı ifade 
ettiği lıulcle istıshfib konusuna girmemektedir. 137 el-Huclaı'l. Beg ( 1345/ 1927) fıklıl' · 
tei-imler üzerindeki ihtilafları değerlendirirken, İstıslah ·ve istihsaıı delilleri Uzerincleki . 

. çalışmalara yeı: verdiği halde isiıshiib delili üzerinde durıııaıııaktadır.I3R 

132 İbn !-hızın, V, 3. 
J 33 5/Maide, I. 
134 ei-Gazali, J, 585-5R6. 
135 cs-Seralısi, Uslil, ll, 223-224. 
136 Akgiindliz, 1, 61-Ci2. · 
137 Şaıılıi'nin ei-Muvakal'ıııılalıkik eden heyet, konuyla ilgili dipııoılarıııda İlın Kayyiııı'iıı İ'laıııu'J

rytuvakkıiyıı'iııde sedd-i Zerai ile ilgili doksan dokuz misale yer verildiğini zikrelıııekledirlcr, aıııa, 
islıshab ile ilgili biiyle bir kayıda yer verilmiyar (bkz. cş-Şatılıi, IV, 143, 6 no'! u dipnpl, ayrwı geniş 
bilgi için bkz. IV, 140-153). · 

138 el-1-IUbARİ BEG; Muhaınıııed, Tarihu't-Teşrii'I-lslpıııi, Daru'I-Kııleııı, Beynıl, 1983, s. 144-149, 
176-177. 



420· Mustafa Kelebek 

. ' § • İlk Hhnefi '~sulcülerinden · neKerhl nede Debfisl {430/1039} istıshfib 
. -~ . delilhıe dal~· ~ir bahis aÇ1nariuşiardır. Sadece Kerhl'nin ortaya koyduğu "asıl"l~rdan 

· bazılarındaistıshfib deliline ışık t.utan kmalliır vardır.139 · 
"' ' . ' ' ,. ' . ·:. ' . ~ 

. : Serahsi, istıshfib delilini ele alıp inciiemekte, onu, "delilsiz istidlal 
:metodları "~dan birisi olarak değerlendirmektedir.140 

. İmam Ga~all, lst;shab deliline önem vei·en usuldilerd~n birisidir.141 Hatta 
· · O'nı.ıiı "İstıshab" tabirini ilk kuıianan bilgin, olduğunu söyleyeiıier bile olmuştur, 

· 142 ama bu görüşe katılınakkanf)atiriıizce mümkün görülmüyor. Çünkü Serahsl de 
istıs~ab.delili üzerinı;Ie durınıiŞtur.I43 ·· · · 

Kanaatimizce İmam Gazall ile istıshab delili arasında kurulması gereken en 
yakıiı ilgi, .GazaJI'nin istıshabı 1asİi deliller seviyesinele ele alınış olmasıdır.144 

.İbiı ~ayyin} bu tabiri hJilanan bilginler üzerinde durmaktaclır.145 

. . . Beydfiv!, muhteı'efun":fih olan· deÜl!eı'i, ı~al~bul. ve merducl deliller şeklinde 
· tasriif .eder!çen istihsfin deliliri i, reddettiği ilk delil olanik .ele alır. Bu konuda İmam 
Ştlfil'nin_ yolunu izler. 146 İstıshab delilini ise makbul delilierin ikinci sırcısında ele 

· · alıp iı1celerve bu delile b,üyük önem vedL 147 Beyclavl'ıiin iki önemli şiırihi, İsnevl 
ileBedabşldehöqılarınaaynen katılırlar:. . · . . . . 

. . .· . .• Şiadan· İıııamiyyenin Çoğunluğu istıshabı makbuL bir delil olarak. kabpl· 
ederler. 1 ~8 . . .. ; . . . . . ' . . . . 

. • . . . · · İslarp hLiktİkcularında, bazı fer'! delilleri makbul bazılarını merdud sayma 
hususu, klasik bir değerlendirme haline gelmiş g~rünüyor: Bir ·grup fııkih istihsfinı 
en önemli fed eleiii olarakele alırken .149 bazıları da ineı:clucl delillerin ilki olarak ele 
.almakta ve redd~tı,ııektedirler:ıso · · 

Ayni clurum.istıshab deliliiçin de geçerlidir. Bu delili makbul sayanları~ 
. başında Şfifillerin geldiğini :Söyleyebiliriz. ısı 

. . F~r'i deJiller, İsla;n imktık metodolojisinde istidlfil yoluyla hukuki kurallar . 
koymayı ifade ettiğine göre istıshab delili ele bu isticlla_l yollarından birisidir.152 Şu 

. ' - ~ 

139 "Asi" a~ı altında sıralaıı~ı;·bu k.aide;e~den istıslıabla ilgili ol~nlari aşağıya alıyoruz: 
· 'a.' BIRINCI A'SIL: Şek ile yakin zail olmaz. . · · · · ·.. · - . 
: .. b. l_KI~CI A,SıL: 'Zalıir-j ha! i~diayıred sebebidir ... , . . : . 

c. UÇUNCU ASIL: Beraet-ı-zımmet asıldır.(bkz .. ed-Debusı, ·s. 161-162) . . 140• : . . . . . . . · es-Seıalısı, Il, 223. '·. , 
l4l'ei-Gazali, ı, 5.85. . . . . · · . 
\42 MEVSUATU CEMAL ABDiNNASlR Fl'L-FIKHİ'L-ISLAMI, (Mevsua), ei-Meclisu'I-A'Ia li.'ş-

: Şuuııi'I"İslamiyye; I-XXXIII, Kalıire, 1391 lı.., VII, :62. . 143 .. · ; . . . . .. . 
es-Seıalısı, Il, 223. . . · 

14 4 ~1-Gazali, 1;. 585.. · . · 
. I45 lbn Kayyiıiı, ı; 290; Mevsua, VII, 62. · 

. 146 ~Ş-Şafii,§: 1457,1463-1464; ei-Gazali,'l, 584; ei-Beydavi, Mirihac~ (Şerlıu'I-Bedalışi ile birlikte); 
· .. III, 175-180, '187-192; ed-Delılevi, el-lnsaf, s. 44-45;-Ayrıcu bkZ. eş-Ş,Uil, ei-Uıııııı, VII, 496-497. 
· I 47 Şeı:lıu'l-Bedalışi, a.y. · . · 

148 . . .. 
, . Mevsua, V ll, 64. · . . · · · · 149 . . . . . . . . ·. .. . . . . . 

Ebu Zelıra,.s. 244-245; Hallaf, Mesadır, s. 67-69; Zey~an, ei-Medlıa1 s. 216.· 
. 15°.eş-Şafii, §: 1:457, 1463-1464; Şerlıiı'I-Bedalışi; III, 175:180, 187-192;.Ebu 'zelıra, s. 252; Hi to, s. 
Is'ı 445. : .· . . , . . . . . . . . . . . . . . 
- el-Gazali, ı, 586,604; Şerlıu'l-Bedalışi, a.y. 152 .. ··. . . .· . . . - . , Koc;:ı, s. 28L . • · 
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kadar var ki, i.stıshfıb delili müctehidin en son başvuracağı ictihad alanı kabul 
edilmiştir. Hatta Juynboll, istıshabın yeni bir hüküm koymadığını bilakis eski 
hükmü uygulaılıaya ınedar olduğunu kabul eder 153 ki, bu görüş zaten· İslam 
hukukçuları arasında genel geçer bir görüştür. 

Şevkanl, Harezmi'nin "el-Kafi'; adlı eserinde i,stıshabın·en son başvurulacak 
fetva ve istidlal yolu olduğuna. dair görüşünü nakleder. Ancak, Şevkani'nin atfına 
bakıldığında buradaki "en sön" tabiri ile istıshabı fer'l eleiilierin en sonuncusu olarak 
görmediği, bilakis onu, fer'l delillerin: başında saydığı anlaşılıyor. Çlinkü, Harezmi 
değerlendirmesi nde; "ınüftiye bir olayın hükmü sorulursa o sorunun cevabını sıra ile 
Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas'ta arainalı, bulaınazsa istıslıab yoluna gitmelidir" 
demektedir. 154 

G~ cİSTISHABIN ÇEŞİTLERİ 

Klasik usiil kitaplarındaki istıslıab çeşitleriyle ilgili taksimata ve verilen 
örneklere bakıldığında ıniiellifler arasında tam bir ittifak sağlanamadığı 
görülmektedir. Biz öncelikle bu müellifleı'den bazılarının taksimine ve verdikleri 
örneklere değineceğiz. Sonra d~ günümüz ınüellitleı:inin mulıtasai· olarak e!e alelıkları 

, kalesimata geçeceğiz. . . 

İstishabın kısıınhirı hakkındailk değ~rlendirnıeyi yapan,usulciilar arasında 
Seratısi'yi zikredebiliriz. O'nu diğerleri izler.l55 . .. 

153 Beşir, s. 472; Koca, s. 282. 

154 eş-Şe1;kani, !1, 2"fR; Hall af, Us iii, s. 92; el-Hanbcli, s. 325; Feydull~ılı, s. ~ 1; Kı yasa sıcak· · 
bakınayan lıııaıııiyye; Kitap, Sünnet ve lcıııa'daıı hemen sonra ele aldığı ve "ci-UsuHi'I-Akliyyc,. 
ei-Usulli'l-llıııiyye" adını verdiği dört delil içerisinde istıshaba biiyük bir öne ın verir · 
(bkz.Mahınasani, s. 199). · 

15 S Usulcüleriıı istıshi\b ile ,ilgili değerlendirmelerinin bir özetini, Senıh~l'den başlayanık aşağııliıki 
şekilde verebiliriz: 

1. Scrııhsi'nin T:ılısiıııi 
Seı:alısl, istıshilbı dörde ayırır: . · . 
:ı. Istıshilbıı lıııkıııi'l-hill·nıca ademi delilin ınııgayyir (önceden hlikıııli delil ile sabit bir hiikıııiin 

varlığını değiştiren yeni bir delil olmadıkça aynen kabul edilmesi ile ilgili lstıshilb): Buradaki söz 
konüsu hükliııı, ya vahiy ya da akılla (hissen) sabit olur. Bu hiimkliıı lıekası zaruridir, 

. değiştirileıııez, her ınlictehidi bağlaı', her olaya uygulanır. · 
b. Istıshfibu hulmıi'l-lıill bi delilin niııgayirrin salıitin bi'l·ictihad (ictihat ve araştırınaya dayanan bir. 

delil ile eski dunııııun hükmiinli .değiştirme istishnbı): Böyle bir istishillı ciiz'l ıneselelenle ve yalnız 
bir hakkın korlınmasında (def'ide) kullanılabilir. Yeı.ıi hakların elde edilmesinde (isbntta) 
kullanılamaz. · 

. c. İstıshilbu hıılmıi'l-hill lıablc't"tceııııniil yc'l-ictilı:ıd (yeni delil anıımıdan eski halin devamına kaı'ar 
verme istishabı): Bu istishfib şekli cehalet .hali ile iligilidir. Mugayyir bir delilin bulunup 
bulıinınadığına dair ictihad (araştırma) yapmamak cehalet mazeretinin makbul olduğu bir yerde ise 
problem olmaz, aksi halde, yani, cehaletin geçersiz old_ıığu yerde olursa ınazerette geÇersiz olur. . 

Örneğin dar-ı harpte ııılislliınan olup namazın farziyetini hiç araştınnayan.ve hayatını eski hali Uzerine 
düzenleyen kimseye geçirdiği namazlam karşılık kaza ııılikellefiyeti yoktur. Aksi halde, yani. ayni 
kişi dar-ı Islam'da mlislliınlin olmuş !a namazın .farz olduğunu bilıııiyoi·sa bu bilgisizliği (cehalcti) 

. araştırma yapınnınası nedeniyle ise inazereti geçersiz olup n anıaziarını kaza edecektir. · 
d. Istishilbıı'l-lıill li isb:ıti'l-hükıni ibtidaen (eski halin blitlin ıııli~teıııilatını delilsiz yeni duruma 

uygulama istıshilbı): Bu istishab şekli geçerli olamaz. . 
Örneğin, ıııefkııd (kaybolup da bulunamayan kimse) öliiınii islıatedilıııedikçc önceden ımılik olduğu 

şeylerin sahibidir. Ml),lklinliıı ınaliki karısının ·kocasıdır. Eski hakları ayııeıı bakidir anın yeni 
haklara sahip olamaz. Orneğin ölen bir yakımna mirasçı olamaz. Şafiiler ise· böyle bir istishabı hcııı 
defi de (Hanefilerde olduğu gibi) hem de isbatta kabul el[erler. ( es-Setalısi, Uslil, ll, 224c226.). 

2. Gazilli'nin Taksimi 
Gazilli de istislıabı dörde ayırır. 
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a. İst~~lıfıliı.i'i-Bcni~li'l-~sliyyc (beı~net-i nsliyye is\)slıabı):' Bir delil ile sabit olanbir hiikiiııı, kapsamı 
: ... : dışıı?tlaki Şeyleri ·.eski' hali i!zere i b ka eder. Omegin, ·mimazla ilgili delil, naıııazıiı .beş vakit · 
; " .olduğunu b,i.ldirdiğine göre altıncı vakti nef'yediyor demektir. Burada aslolaiı altincı vakiıtcn 

. berııettiı':.Böyle bir naımızııı yokluğu istislıaben snbillir. · .. ·, . · 1 

... ·Y.eiıUıiikiiın koyan deliller iıa.ssan sabit olur;· Mu'tezile'n[n dışındaki fukrilmyıı göre ald en yerli hiiküm 
':, ': konaınnz: Aiıcak ıiklen bir şeyiiı adeınine: (yokluğunu) lıiikıııedilebilir. . , · . 
, ,b. Istıshfıbu'l~uınfıın ve istishfılıu'.n-nas~ (Tahsisine dair bir delilolmadıkça lıiikıniin ihtiva elli ği ınanayı 

.. , ··. blitiiıi şiiıiılılti ilc, ı\cslıiiıe: d;ıir bir delil.bulunmiıdıkça da bakası ile kabul etmekislislıabı) . 
. c. Istıshfıb'u hükıııi\ı dpllc'ş,şcr'u ala sübfıtihi ve devaıııihi (Hiikmiiniin siilıutu ve devamına şer'l bir 

. deliliıı delale(clliği istıshfilı): Alıınsatıın akl i ile .. miilkiyetin silbil olması 'Vt< devam etmesi, emanet 
' .'.bir şeyiır~iışıiı' veihnıal soı,ıucu ithıfıhalinde'tazıııin ediluıesi.gibi. ' . '. '. '. ' 

. d;.Istishabu'Hcınii li nıahalli'l-lıilaf'(İlıtilanı konulmdıi icma yoluyla islishalıa başvurına): Biz böyle 
· •·•··.. ~jr i~lishab şeklini salıilr bulımıyonız. (ei-Gılzı\li, 1,585-589:) .. · · · · . 

3. İlın Kayyim'in T:ıl,siıııi' . 
. lbıı Kayyim istislıalı'ı iiç kısıinda ele alıyor. . . . . 
a. Istıs.lıfıhu'!-heracti'.l-asliyye (beraet-i ~sliyye istıshfibı): Bir şeyin bulunduğu hal üzere devtıııı elliğini 
· kabul etmekten ibaret olan bu istishiıbııı ıiygulaıımsıııda fukalın ihtilal· etmiştir. Hanefi ler, .böyle bir 

islishabın deri'de. yani bir hakkın konııınıasıııda geçeı,li aıııa islıalla yeni hakların iktisalıında 
geçersiz ı:ildtigunu; zira biı' hiiknıün ıııazideki halinin gelecekte de geçerli olması, yeni bir delilin 
pulunıiıanıasından · degil, .ö hiikınüıi özünde taşıdığı gei·eği olarak. geçerli ölduğunu söylerler. 

'Malikilerin çoğunluğuile Şafiiler bu istislıabın lıeiıı dı:lide hem de ispııtta geçerli olduğunu çiinkii 
eskiden var .oliın bir hiikıııiin geçerliliğini yitirme :nin ancak yeni bir ı.lelille'olabileceğini ileri 

: siirerler. · · · · . . " · · . · , . · · . . · · · · 
·.Kanaatiniizce ·şafiiler ilc b~ızı· Maliki :ııukukçularınııı kabul etlikleri hp anlayış, delaleti iııakbul h ir 
· - · · istisLıab ·şekli ol;p·ak kabul edilecek olursa ıiyguluınada -bazı hukuki hatalara yol açiıia ihtimali 

bultiııımıktadır. Orııeğin, ıııefkudun yıllarca bulunainadığı ve vefatı isbal edileı'ııediği halde lıcıiı 
dellde hem de ispn!la .haklarııun konınınası bir çok kiş,liıin lıaklımııııı ziyaına sebep olabilir. Eşi ilc 

. 'ıırasıııtlaki'ııikalı bağı çöziilemez, yakılıının vefatı lıülinde kendisine tilişe n miras ııkinı kalır.. 
J>. Istıshfıbu'l-vasl'i'l-ıııiisbit Iii hiikıııi'ş-şer'i (şer'nıi sabit olan bir .vasfın hilafımı bir hakikat sabft 

• 1· ·.olmadıkça geçerli sayılması istıshfıbı): Abdest alanın abdcsH şiibhc i.le zail olmaz. Çünkü abdest 
· · aldığınr hatıda yan, _şer'aır geçerli bir hal üzeredir. Hade.s vukuuıüııı isliatı g\!rekir. Keza abdestsiz 

.Plduğumı lı'atırbyıın ·ıima ııtıdest aldığırtı hatıriama yan, abdestsiz :~ayılır. Evlinin _ni kah ı. malikin 
ıııqlkii ve ıııes'ul kişinin .iizeri.ndeki ziııııııet~ aksi anlaşıl'ıııcaya kadar devam eder. · · · , · 
.'c."Istıslıfıbu hulmıi~l-icma~ ti.ıııahalli'n"niza'(ihtilallı konularda icma' istıslı.fıbı): Böyle bir isllshfıtia 
baş vunilamaz: Ancak doği·uluğu icıııaen.sabitolaıi bir konudaki değişiklik-ve tağyiratla ilgj.Ji şüblıe 

. ve. ihtilafların eski lıqlini kaldımcağını kesin bir dille söylemek miiıııkiin değildir. Onieğin, · 
· lcyeınıııiiııılii olarak naımiza dıinin bir kiııısey'i diişü'neliııı; burada teycını'ııiiııı ınınıazııı silılıalı için 
geçerli.biı"'yoldui:. Namazın içiııde ·iken su ilıtiımıli belirsc, ıııiicerred biı (lunııııun teyenı.ıııiimii 
bozdiığuıiu söy.lcıııek,.ne·kaüar doğru olur? Ak'sine, istishiibeıı leyeııımlimiin devam e~tiği lılikmiiııii 
ibka sayarak muııazın s ılıhatine 'hükmetmek .daha isabetli bir yol olabilir .. (İbn Kayyim, I, 290-294 .. 
Debıi~i.Ebu Hanife ile lnıaıııeyn arasındaki ihiilallı iııeselcleri anlatırken, BIRİNCI ASIL olarak 

··El) u Hanifenin .kabul elli ği kuralı ele iıliyor. Ebu Hanife; " Fürz bir .i badeti başl'ııııgıçta if sad ·e\lcn 
. birşey ·onu sontında da.ifsml eder" diyor. Teyeııııııiiınle·naınaza başlayan bir ınıısailinin namazın 
._"içinde ,iken sJıyu görııiesi ,halinde abdestiııiıı·bozulacağıııı, zira lıaşHın itibaren nbdcslsiz 
, sayılacağını kiıbulediyoı', · . ..· · · · . . . · 
'lmaiıı(!ylı'İSC IlalllliZI saJıjJı kılan bir teyemıniimiin. llllll SOnllllll kadar salı i lı k ılıcağı ka,naalini izhar 

... itliyorlar. Dolayısıylıt'teyenııııüinle namaza başlayan kiınseniı) namaz esnasında ıııullali' olacağı 
·:-suyun teyeııııııiiıne. znı:ar verıııeyeceğjni, .bu nedenle .kıldığı naıııazin. fasili olıııayacağıııı 

'belirtiyorlar. .· · . . : , .. . . .. . . . . . 
Gene Ebu. Hıınil~; salıalı namazı esnasında giinqşin. doğması: lıaliıüle, aynı sebeple nanmzın fas id 
olacağını; çiinkii musailinin güneş doğduktan sGllırananmza durmuş hiikılıiinde olacağıııı, lıııameyn 

·.ise aksine .ntııııiıiiıı ik ınal edilnıesi gereği ne, naınaza: başlarken .doğıııaını~ olan güneşin yine 
doğıııaniış hiikmlimle oln9ağı.nı 'söylerler (bkz. ed-Debusi, s. 1 1.13). , • . 

, . • Burada·lıııameynin istıshab (Jeliliilc varilan.soıiuçlara parelel bir yol 'izledikleri göriilıııektedir.). 
, 4. Ibn Siihki (771/1370)'nin Tai~Simi. .. . · · . . · · 

. 1 · 'a.İstıslıfıbu~J-aı:i!!nıi'l-ııs!iyy (bir hiikmüiı ·asle.n sabit blıııaımısıııı ·gerektiren islıslıfılı): Altıncı bir farz 
' .. · :.ıınmaz.yaklinin bulnınadığıııı gerekli kılan istıslıfib şekli gibi. . . . 

. . b. Istıslı'ılbu'l-ıinıilın ve istıshfilm'JI-nass ( ınuhassısı'.biıluıı'ıııadıkça amın lafzııı lıiikmiiniin, nasilıi · 
'buluninadıkça ziıhir .lafzın lıiikı)liinQn.devaııı edeceği111~· daii· i.~tıslıfılı): Bu dunııııda· böyle lafızların 

. '; lıiikiiirıle'riniıi ,lı~krisiııiı isııslifilı yoluyla lıiikım!dilir. _ . · ·. ., , . · 

. c; Istıshfıbu.hiikıniı1 dcllc'Ş-şcr'u ala ~iihiltiJıi·ve devfııııihi (lıiikınlinlin siilıutu v.e devamına şer'l delilin 
· ... delalet elli ği. jstıshiib}: 1tlnf halinde tazlnin mesuliyetinin dcVüm elmesi ·gibi. .Bu islıslıfıb şe Idinde 

· : ; şenııı sabit bir .lıiikiim .sabit olmadıkça delalet devanı etmez.. , . . . 
d. Ist.ıshabu Jıali.'l-icıııfı' ITınahııiH'J,Jıilfif (ihtilallı:konula,rda.~i icıııa lıüliııin devamına ait istıslıfıb): 
· Onıeğin teyeiııııılim ile bı.işlanmı. ııaiııazin sılılıali ii zerinde icıııa lıasıl olıııuştui·. Teyeınnıiiın ederek· 

mınıaza başlayaıı kinıse, ni!ınai es·nasıııda su görürse· naıiıazı istıslıiilı yoluyla sahihtir, fasit olmaz . 
. (~l~Beı'z~nci~ 1, .13~~.140, lbluı's-Subki, eJ:itılıac ve'Şerlui'l-lsiıevi, lll. f I0-114'e ıiıJen.). . · 

·' ' i . ' . 

. ' 

;.:~ .. '_ •. c._: 
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Mecelle, usül bilginlerinin bu değerlendirmelerini nıaddeleştirınektedir. 
Hocaeminzade Ali Haydar Efendi(l334/1915) Mecellenin 5." md.'siyle clüzenlerien 
"bir şeyin bulunduğu hal .üzere kalması asıldır", kuı:alını açıklarken, 

. 1683 i la ·1777 .156 maddelerine de atıfta bulunarak istıshfıb ~eli 1 inin kısımları 
üzerinde duruyor, istıshfıbın iki kısma ~yrılclığını 'belirtiyor ve bu taksimine ei
Hiidim'i' ( 1 1 76/1762)'nin Menfifiu'ci-Dakiiik adlı eseri ile İbn Niiceym (970/ 1 562)'in 
Rlsfıletu'I-İstıshfıb~ıııı referans gösteriyor. 157 Buıw göre istısilb: · 

a. Birşeyin, mazide bulundüğu hal üzere kalmasıdır: Yani, birşeyin, 

. geçmişte ne hal üzere ise, -değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça- şimdiki halde de 
aynen devam etnıesidir.158 . . . . . 

b. Birşeyin, şimdiki hal üzere .kalmasıdır: Yani, hirşeyin, ınazicle nasıl 
olduğu bilinmiyorsa, şimdiki halinin ınazicle de aynen var olduğunun kabul 
edilınesidir. 159 · 

S. Şevldiııi'ııin Tıılısiıııi 
Şcykilnl, i:~tıshab çeşitlerini beŞ kısma ayırıyor. . · . · · 
a. Istıshfıbu ıııfı dcllc'I-ııldu cvi'ş-şcr'uıılfı sübfitihi ve dcvfııııihi (hlikıııiinlin slibutuna ve devaııııııa akıl 

veya şer'i bir delilin delalet ettiği istıshiib şekli): M tilkiyel hakkının ınaliki lehinde devam elmesi 
gibi. Şer'i bir dqlil bıı'lılikınlin varlığına delalet etmektedir. Malikin lıir akitle miilkiinli satıığı ishat 

. cdilıııedikçe bu hakkı istıshi\b yoluyla devanı eder. · . 
b. Istıshfıbu admni'l-asliyy cl-ıııa'lfiııı bi dclili'I-aldi li'l-alıkfııııi'ş-şer'iyyc (şcr'i hlikliııılı;rde akli yolla, 

sabit bir delille ölmayan şeyin devaını ile ilgili istıshiib): Aklen sabittir ki bir şer'i lıiikiinı olan beş 
vakit namazın allıncı vakit gibi farziyeti yoktur. Altıncı vaktin olıııayışı istıslıi\b yoluyla devanı 
etmektedir. 

c. İstıshfıbu'l-aldi ilfı en )'Cridc'u-nass (aksi nassan sabit olmadıkça ıaıııamen akıl yoluyla sabit 'bir 
lıiikıııiin devamı ile ilgili istıslıfıb -akıl istıshfibı-): Bu istıslıfılı şekli fvlu'tezilc'yc ait olup, clıl-i Siiıinct 
bunu ittifakla reddcdcr. 

d. İstıshfıbu'd-dclil Iıidclili'n-ııcsh cv bidclili'l-'ıiıulıassıs (ni\sılı veya rııiılıassıs bi'r delil olmadıkça bir 
. nassın ifade ettiği lılikmiin bekası ile ilgil istıslıfıb) · 

c. lstıshabu'l-hiilmıi's-sfıhit lıi'l-icınfı' fi ıııahalli'ıı-ııiza' (icmacn siibuıu ilıtilallı olaıı bir hiikıııiin 
devaıııı ile ilgili istıslıfıb): Bu konu fukalıa arasında ilıtihinı bir konu olmuştur. Bazı mlictehidler 
üzerinde icıııa ediiCn konu aynen devnin eder dediği halde bazıları da li zerinde icııın olan şeyin 
mugayyir bir delil ile değiştiği kaı\mıtine varmışlard'ır. 

Bunun en önemli misali nıüteyemmiıııin namazı dır. Bilindiği gibi su bulanıayan birinin teylimmlim ile 
namaz kılınası icıııaen sabit ve sahilıtir. Teyeııııııüııı ile tahir bir kimse ııamaz haricinde suyu görse 
tcycııııııüıııii bnzulur. Bu da icıııaen sabit bir lılikliındiir. Ya lcyemnıiimlii kişi namazııı' içinde iken 

. suya muttali olursa durum ne olacak:?- . . 
Şafii ekoliiniin öneiiilik ettiği grup istıslıiib yoluyla önceden ıııakbul bir lıiikıııiin dcvaıııımlün yanadır've 

' namazın sahih olacağını söyler. . 
Eb\ı Hanife ise mımazın içinde iken suya ıııuttali olma halini, bir nıugayyir delil olarak algılanıış ve 

• namazın fesadına lıiikmetıııiştir.(eş-Şevkaıii, ll, 250-251. Ayrıeli bkz. 1:14 no'lu dipnot.) . 
. 156 Mecellenin 1683. md.'si, "Tahkim-i hill, yani, lıiil-i lıazırı hakem kılınak istıslıfib kabilindendir.'' 

şeklinde, 1777. md.'si ·ise, "Bir kimsenin hanesine akan su·yolu hakkında, "lıadisdir" yahut,· 
"kndimdir" diye ilıtilaf olunup, salıib-i hane mesilin hadis olduğunu iddia ilc refini istediği ve 
tnrafeynin beyyineleri olmadığı surette; .nazar olunur: Eğer vakt-i lıusumcıte ol ıiıesilden su 
cereyan eder, yahut, evvelce cereyanı ınaltım olur ise, hali iizere ibka olunur.. ve söz, mmılyeıııin 
salıib-i ıııesilin olur. Yani, mesilin hadis olmadığı'na yemin ettirilir. Ve e·ğcr vakt"i husuınC>tte su 
cereynn etmez veya ondan evvel cereyanı ııınlııııı olmaz ise, söz, ıııaalycmin sahib-i hanenin olur" 
şeklinde düzenlcıimiştir. 

157 Geniş bilgi için bkz., ALl HAYDAR EFENDi, Hocaemin zade~ ( Kiiçiik Ali Haydar), Dlircrii'I
Htıkkiiın Şeı:hu Mecelleti'I-Aiıkiiııı, I-IV, Istanbul, 1330, 1,41-45; IV,:l77,643.' · 

158 Bkz.,el-HADIML Ebu Said Muhanınıed b. Mustafa b. Osman, Mcnfifiu'd-Dakfıik fi Şerlıi ' 
Mecfııııiu'I-Hnkiiik, Mathan-i Amire, Istanbul, 1273, s. 311. . · · 

1;59 Ali Haydar .Efendi bu kısım için ibn N üceyın'in "Ris.illetu'l-lstıslıflb" adlı risalesini kaynak 
gösteriyor. lnıkanlarıınızın elverıııeıııesi nedeniyle bu risnleye ulaşamadık. Bu risalenin, . 
Hamevi'nin ı:JcE~bfılı'ı ile birlikte 1290 lı. Y.ılındalsıaııbulda basılan llın J'liiceym'c ait 41 adet , 
risalcden birisi olduğu anlaşılıyor. (Bkz., OZEL, Alııııet, Haneli Fıkıh Alimleri, Ankara, 1990, s. 
117.). . . . 

Bununla beraber; söz konusu· risale muhteviyatının istıshfılı delili ile ilgili, bilinen konulara · 
şamil olduğu söylenebilir.( Bkz., Y AZlR, M. I-laıııdi, Isinın Hukuku ve Fıkıh Isiılahiarı Kaıııusu, 1-

. V, Eser Neşriyat, lstanbul.l 996, ll, 538-540.). 
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424 Mustafa Kelebek 

. İslam Ansiklopedisi, ·;'İstishab"md:'sinde bu delil i; ':'ı.nulunı ve emin birşey 
ile nıiinaseb~t, bir bağlılık riramak".şekliıide özetlemekte ve bu delilin kuvvetli bir 
iTievkiye'sahip olduğunü işaret etrnektedir.160 · . . 

. . .. · . / . 
. . .. Bu incelemelere baktığımızda ~şağidaki hususini-ın ortaya çıktığını 

söyl~yepiliı;iz: . · 

: a. Iyfugtıyyir bir elelif olmadıkça siibutu nass Ue veya akıl sabit olaı~ bir 
delilin hükmü bakidi ı: .• devam etmektedir. 

1 <, ~ • • 'ı ' ' 

. . Bı_ızı i.ısul bilginleri bu durumu ortaya koyduklari asıllarla, bazıları ayetlerle, 
. ,bazıları da beraat-ı asliye tabiriyle ifade etınektedirler.161 

b, Şer'~n makbul bir delil ile ortaya koıiaıi vasfııı istıshilbı da makbuldur 
· (vasıf istıshabı). · · 

c. Bu iki istıshfib şeklinin )'ani beraat-ı istıshab şekli ile vasıf istıshabıııın 
dışındaki ı<.onularda ihtilaf edildiği, her müellifin kendi ni~zhebi ve şer'! nassı 
yorumlayıp ve en güzelini ifade gayreti içeri·sincle olduğu giiri.ilınektedir. · 

' . ' ,1 . . 

d. Daha çok Şafii hukuk ekoli.ini.in üzerinde durduğu umum ve nesh 
istıshabı ile ihtilaflı konulardaki icma istıshafıı iizerinde· ittifak lı asıl olamadığı farklı 

• yorumlaragidildiği söyleııebi)ir. 162 · 
.. . ' ' . ~ 

·. Hanefilerintahsisin alanını dar'kapsamlı tutımiları ile icma ile ilgili hususa 
ımıgay.y'ir eleiii izhar etmeleri haklı .olarak ihtilafııı giclerileı1ıenıesinin başlıca 

· iıedenlerini teşkil ediyor. 

· Sei·ahsl, yeni delile başvurmadan eski halin devamına karar vermenin 
istıshab itibariyle doguı:acağı sonuçları kaıiaatimizoe oıjinul bir uslupla ele alıyor. 
Dai·u,',l~harbde' cehaletiiı ıliazeret olacağını dar-i islaında ise caiz olıriayacağını; 

.. taharrisii eski lwl.i devanı ettiren kişinin dar..: ı i~laında ınesul olacağını, burada 
· istıshab yolunun izlenenıeyeceğini, yani eski halin ibka edileıneyeceğini, çi.inkii 

.• > mugayyir bir delilin bulunduğunu izah ediyor. 163 · 
. ' ' ' ·• 1 . 

. Böyle bir kimse Molla Hüsr7v (885/1480)'in belirttiği gibi "bilinebilecek 
durumda olan dini esasları bilmemek" ten sorumlu'olur. 1 Cı4 

. ,. . . . . 
· . . . . Kaynak nıiiellefata atfen yapılan çalışinalarda istıshabın kısımları ile ilgili 

bahislerb.irbirine yakın bir yol izlemektedir.l65 . · · · · · 

I3.iz Şa'ban'ın benimsediği istıslıab çeşitlerini esas almak istiyoruz. Buna 
göre üzeri bd e ittifak hasıl.olaiı istıshab çeşitleri iiçtiir: 

. . . . . . . . ~ . . . . . . . ·. 

160 nı. w. )UYNBOLL, Goidzilıd:-oas Priııcip des lslislınb in dcr Mulıııııııııed:;ıı, Gesetzwisscııclıal'l 
. · (Wien, Zeitschr,-ifı fiir die Kuııde d:Morgenl, 1,228-236'daıı naklen. Isianı Ansiklopcdisi, 
. V/2,1221.. · . · · · . 
161 ed-Debusi, s: .16 i, 15, 17; es-Serahs.i, Us iii, 11,)24; ei"Gl)z:ıli, 1, 585: lım Kayyiıiı, 1, 290; lbnu's-

. Subki, lll, ll O; eş-Şe~kani,·II, ~50. · . . · . · · 
· 162el:Gazali, I, 585; lbnu's-Subki, :III, ll O; eş-,Şevk:ıııi; ll, 251; M:ıhıiıns:ıııi, s; 197-1'99; ei-Mevsu:ı, 
· · lll, 323-324; Beşir. s. 470-471.'. l · 
1.~3·es-Serahsi, ll, 225. · · · 
.! 64 A YDIN .. Hiıkkı; "lsl:iııı ve Türk Cez~ Hukukunda HukukiBllıııeıne.(Cclıalcı)", Cunıliuriyct Ün iv. 
. · _IFD, sayı:. I, Sivas. 1996, s. 29-64, s. 29c34. · .. · ·. . · . · . . . 
1 ~5 Hall af, Mesadıi·,. s. 15 i; Usiil, i;;9I; Ebu Zehra, s. 278-279; Ş:ı'lıaıı, s. 208-211; .Zeydaıı, Usiil, s. 
, .'2.68" 171; Hilo,.s. 445~446; Malımasan i, s; 197-199; ei-Haııbeli, s.323-324; ci-Bcrzenci ,.1, 139. 

\• 

.. 
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1. İBAHA-İ ASLİYYE İSTISHA.BI 

Mugayyir delil bulunmadığı sürece· eşyanın mübahlığına ve insanın 
nille.riiıin meşruiyetine izin verildiğine istıshab yoluyla lıükmedilir. Kaldı ki buna 
delalet eden ayetler de vardır.' ~6 

2. BERAET-İ ASLİYYE İSTISHABI 

Mükellef için üslol'an mükellefiyetten ve n1esuliyetten beri olmasıdır. 
Mükellefiyet ve ıııesuliyet için bir şer'! delil veya <ikil is bat ,yol tl olması gerekir.167 

3. V ASIF İSTISOABI 

Sebebi ortadan kalkmadığı sürece şer'an varlığı kabul edilen hüküm istıshab 
yoluyla sabit olur. 168 

H. İSTISHAB DELİLİNİN HÜCCET OLARAK 
KULLANILMASI 

islam hukuku araştırmacılarının, istıshabın lıücciyeti hususunda "hakkında 
hüküm verilecek konularda en son başvurulacak bir isticllfıl şekli " olduğuna dair, 
Şevkfınl'nin, Harezıni'nin "el-Kafi" adlı eserinelen naklettiği ibare hatır'latılır. Bütün 
deliller tek tek ele alındıktan sonra ancak istısl.1fıba sıi·a geleceği, dolaYısıyla 
istıshabıi1 fer'~ delillerin sonuncusu olduğu vehmeltirilir.1 69 ' 

Şevld\nl'nin yaptığı bu nakle baktığıınızdq, Harezıni'nin "istıshab fetva 
verilirken başvurulacak en son kaynaktır" sözlerinih aynen aktarıldığını görürüz. 
Ancak Harezmi bu ifadesinde istıshab ile eliğer fer'f delilieri değil, bilakis asli 
delilleri karşılaştırıyor ve Kitap, Sünnet, İcına' ve Kıyas cleli·llerinde bir hüküm 
b'lilunamaz ise istıshaba başvurulması gereğine elikkat çekiyor.l70 Böyle bir 
değerlendirme istıshabın-istidlal ve istınbattaki rolünü daha da arttırmaktadır. 

Baktır, uslıl ve furu' kitaplarında kül li kuralların müstakil bir delil oluşuyla 
ilgili sari h bir ifacleye rastlanmadığını, Hamevi ( 1 09R/1627)'nin İbn Nüceym ( 
970/1563)'cleıı ki.illi kurallarla fetva vermeninlıelal olmadığını n;ıklettiğini, Mecelle 
mazbatasıııda da bu görüşlerin teyid edildiğini, ancak, "şek ile yakin zail·olmaz", 
"zarar iza!e olunur", "ıneşakkat teysiri celbed,er", "adet mulıakkeındir" ve "bir işten 
maksat ne ise hüküm ona göredir" kurallarına usucülerin büyük önem verdiklerini ve 
nihayet Ebu Saidel-Hadimi (1176/1762)'nin külli kuralları müstakil delil saydığı nı, 
İzmirli'nin de ki.illi kuralları müstakil delil olarak aldığını zikrecliyor.171 

166 Şa'bnn, s. 208; 2/Bakara, 29; 45/Casiye, 13. 
167 Şa'ban, s. 209. 
168 Şa'lı:ın, s. 210-21 1. 
169 el-Hanbel i,' s. 325;Zeydan, ei-Medlıal, s. 214; Us iii, s. 270; Ş:ı'ban, s. 211-212; Feydullalı,.s.'SI. 
170 cş-Şcvkani, ll, 24K-249. . · · 

171 BAKTII~. Musıara, Islam Hukukunda Klilli Kaidcler, Erzurum, 1988, s. 18-19: Ayrıca bkz. 
lzmirfi, s. 190-191. · 
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.. . . . · Zahid hukukçulard~n: Ibn Hazm istıshfibı"her anlamda geçerli bir delil s[) yar. 
·. · .ınşafii huku~çu ö'\zfiltcte aynl'Şekilde. istıshab yoluyla is~idlale büyük önem 

verir,.onu asli deliller derecesinde. kabul eder. ın · . · . · · . · · 

... · Gaz~lfözemkie '',beraet-i asliyye istıshfibına ilgi duy,ar, hakkında Şer'! delil 
bulunmayan vakalardstıshfib yoluyla delillendirir. Hanefilerin, "şer'Ldelil, ifade 

.... · ettiği hükÜmele geçei;Jidir. Bir. delilden istıshfib yoluyla geleceğe ait hüküm 
· · · çıkatmaya g~rek yok. Bir hadise hakkında: şdi delil yoksa o konuda aslolan 

·· ·tevak'kufti.ir''ı 74 şeklindekigerekçelefle kabul etmedikleri bir yolu izler. Şevkani'nin 
Mu'tezileiçin zikrettiği ;'akıl isiıshfibı"na'yakın bi ı: görüş izhar eder. ı75 · 

. Hanbeliler, Malikiler ve Şiadan tmaı~iyy~ eleŞafiiler ve Zahiriler gibi 
istıshfibla Jstidlali kabul derler; Malikileı;den Bfici'nin Hanefilerde olduğu gibi 
istishabla istidla.l~ ihtiyatlı yaklaştığını görüyoruz. ı76 

. . Böylec~ •. istıshabın istidlfil yollarından birisi olduğuna dair görüşün 
.. t'ri~ihlfırce. benimsendi ği_ anlaşılıyor. · · · 

· · ·. Ancak. us~lcüler, istıshfibın yeni birhükpm koymaktan ziyade,. var olan 
hükmü n varlığını ibka, inidamı sabit olan bir şeyiı:ı. ise ma'dumiyetini korumada 
.kullanıhın biristidlal.yplu 9lduğuna dikkatimizi çekiyorlar. · 

. . Amidi, Hanefilerin istıshaba bakışlarıyla ilgiÜ değerlendirmesini· oldukça 
, sert bir uslub il.e ele alıyor, Hanefileri n istıshabı batı] saydıklarını belirtiyor. ı 77 

·Oysa Hanefileri n istıshabı tamamen uygulama dışı bıraktıklarını söyleri1ek oldukça 
· · zof.ın·auminl~ bei·aber Hanetilerin istıshfib deliline ihtiyatla yaklaştıkları da bir 

· gerçektjr. ·: · · · · · · · . . ' ' 
.. ·;'ı' 

, 'Hanefi ler, istıshab eleiilinin .b'if hükmü n be~asına. delil olamıyacağı nı 
· . srivunudai·: ÇÜnkil bir hÜkmün delili, o hilkınün bekasına delil olmaz. Bir şey 

·. kendisinin dışıiıdaki bir şeyin varlığını gerekli kılabilir ama varlığını gerektirdiği o 
şe0yin bekasını gerektirmez. ,Çür~kü bekası vaı'lığ} dem_ek 'değildir. O hadistir. 
Mevcudiyetten sonraki bir dunimdur. Mevcıudiyetinin devaını için· yeni eınare ve 
sebebiere ihtiyaç v,ardır.. .. . ·. . . . 

. ·Bu nedenledir ki, ınüetehid önc.eden var olan bir hükıiıün devam ettiği 
. kaıü'ıatiıie ancak araştıı:ma sonunda varabi.lir, istı'shab yoluyla cleğii.Aksihalde hüküm 
.· ·. ortaya. koymak nıüriıkün blmqz. . · · · · · · 

HanefiJer, Şafjiİerin ileri s~rdügü, Hz. Peygamber tamanında sabit olan 
h.üki.imledn halen geçerliHğini kqrunıasının .istıshfib yoluyla olduğuna. dair 
görüşJel'ini reddederler. Bu hüki.inılerin nass yoluyla bize intikal ettiğini, bu 
nasslrirın delaleti sayesinde o huki.inılerin yaşadığını vuQ~ularlar. Hanefilere göre, 
"hades şi.ibhesiyle abctestin bozulınayacağı, talak şübhesiyle nikahın 
,fesholm~yaqığına dair hasıl olan icnıa', istıshfib delili ile değil; abdesti bozan, talakı 
vaki',kılan sebebler zahir olmadıkça eski halin devam edeceği hususunun sarih 

.172 lbn Hazın, ll, 1 0(), . 
173 : ..... ·, ... ' . 

. . eıGazah, ı, 58~-587. 

ı74 es-Serahsi,.ıı~ 216', 223-224: · 
J75 eıqıı'zali~ ı;~8S-586; e.ş 7Şevkani, ıı; 250:25'ı; Mevsua, VII, 64. · 
·ı 76 elcBaci;,ll, 687; .el~Berzeiıci, ı, 139. · · · 

. ı77 el-Aıı1i,di, ıv. 3r7. .. 
17~ es-Seı"ahsi,·ll; 224-225; .,.. . ' . ' . ' 
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o.lması nedeniyledir. B~ sebeplerio açıkça belirmesi ise cereyan eden örtle sabit olur,· 
. istıshab ile deği ı" .179 · 

. Nitekim Serahsl istıshabı: "delilsiz hüccet getirme yolları" arasında 
zikreder.180 Serahsl'ye göre "aslolan bir olayın vücubunu ifade eden bi.r delilin 
olmamasıdır. OlmaY,anı var saymak mümkün değildir. Bir şeyin var olduğunu 
gösteren delil, onun·varlığını devam ettireceğine delil olmaz. Şu anda alış veriş 
yapmıyor olmamız, gdecekte" de alıŞ veriş yapmayacağınıiZI gösterınez. Bir ıiıülkü'n 
bize intikalini sağlayan alım satım akti, o mülkün sürekli bizde kalilcağına delil . 
·olamaz. Çünkü onu bizim kılan şey, zaten gelecekte de bizim olacağını isbata 

. kafidir. Yeni bir delil ikamesine gerek yok. Bir kimsenin hayatta olmasi, gelecekte·. 
de hayatta kalacağına delil olmaz. Çünkü birşey hakkınd<ı var olan bir 
hüküm, varlığını siirdürınek için yeni bir delile başvurmayı nefyeder" .181 

"Bir şeyi inkar eden. delil getirmez. Delil -n ass geregi- iddia eden e aittir". 
diyen Serahsl, "Bir hadisenin hükmünü ararken, değiştiğiııe dair delil getirilinceye 
kadar asla b<iğlı kalmak İslam hukukunda başvurulan bir usuldi.ir." der ve ilave eder:· 
"Eşyada aslolan tevakki.ıf halidir.Vacip kılan veya haram kılan delilin 
olmamasıdır". 182 · 

Serahsl, Şafilerdeki.~'Şer'l delilin hükmünün gelecek zamanlara istıshab 
yoluyla aktarıldığı" şeklindeki görüşlerine, şiddetle karşı çıkar. Bi.ı hususa, 
6/En'am, 145. ayetini delil gösterir. Filhakika, gerek Razi gerekse Elınalılı mezkur 
ayeti tefsir ederken Serahsl'ye yakın bir yol izleyerek, İslami hüküriılerin, özellikle 
de harani V~ ~elalleri belirleme salahiyetinin 'tamamen Allah'a ait olduğunu 

. vurgularlar. 183 . . . . 

Amidl,istıshab .del ilinin deti ve isbatta hüccet olarak kullanılabileceğine dair 
Şafii hukuk ekolünün görüşünü açıklarken, delalet alanı hakkında da bilgi sunar ve 
ister akli olsun isterse şer'! bir mesele olsun farketmeyeceğini vurgular.184 

Byydavl'ııin şarihlerinden İsnevl, islıshab delilini Şafiilerdeki temel bakış 
açısına uygun olarak ele alır, hem defi hem de isbatla tam bir delil olarak 
kullanılınası gerektiğini "dile getirir ve gerekçelerini sıralar.. İs nevi'ye göre istıshab 
delilinin kabul edilmemesi demek, dalaylı yoldan peygamberlerin gösterdikleri 
mucizelerinin reddedilmesi, şer'an sabit olan hüküm.lerin devamıı1ı net'yetmek 
anlamsına gelir. 185 

Bu konuyu bitirirken şunu ifade edelim ki Mu'tezile, Şafii, Hanbel i, Zahiri, 
Zeydiye ve İmamiye istıshabı ön planda tutmaktadırlar. Hanefiler nasıl istihsanı, 
Maliki le!·· de İstıslahı kullanıyorlar !86ise adı geçen hukuk ekallerine bağlı fukaha da 
istıshabı kullanır. İstıshabı her anlamda kabul eden İslam hukukçuları onu hem 

179 Mevsua, VII, 66. 
180 es-Ser;lisi, ll, 223. 
181 es-Scrahsi, ll, 224. 
182 cs-Serahsi, ll, 216. , 
183 cr-RAZi, Mtıhanııııcd Fahruddin.b. Ziyaeeldin Ömer, Mcfatilıu'I-Öaylı, 1-~111, Malbmı~i Amire.: 
. Istanbul, ! 307, IV, 238-239; ELMALILI, Alımed Hamdi Yazır, ~lak Dini Kur'aıi Dili, 1-IX, Eser 

• Yayınevi, Istanbul, 1968, III, 2073-2074. -
184 ci-Aıııidi, IV, 367: . , 
185 Mcvsua, VII, 65-66. 
186 eş-Şevkani, ll, 245; Mcvsua, ~ll. 63 .. 
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elefide hem de isbatta delil kabul ederler. Hanefiler ise sadece elefide delil olarak 
··.alıdar. 187 . . . 

İl .. İSTISHAB DEf-,İLİNİN UYGULAMADAKi YERİ 

. İslam hukukçulan furu-u fıkha dair yazdıkları ımıfassal eserlerinde cüz'i 
,ıiıeselelere Çözi.iın getirirken istishab del ilin(': ait bir çok örneğe. yer vermektedirlej·. 
Bı.ı kl1nuda yani istıshab deliline bflğlı olarak ortaya koiıan bu meseleleri bazı alt 

. başlıklaraltında a~ağıdaki şekilde gı:uphtndırmak mi.iıııküiıdi.ir. Biz bu çalışmamızda 
Juru k) taplarınin derinliklerinde m~vcut bulunan bütün istıslıab örneklerini ele alma 

i' iinkaıiı ·bulamadık. Bununla beraber istıshi\b deliline büş vurularak çözülen 
örneklerin kısa bir. tasnifini yaparak ilgili her grubuiı bazı. örneklerini sunmaya 

·Çalıştık ki bl.ınları şöyJe.sıralayabiliriz. : · · · 
. :.,..'- . . . 

A. Genel H üküıli ifade Eden Kaideler. 

BAtikadi Kaidelı:;r. · 

C. ibadet; Haram :ve Hela11eİlgili İstıshab Şekilleri. 
. . . . 

·.·· ·. D. Medt:: ni Haklaı', Aile, Yargı, Eşya, Bi.)rçlar ve Ticaret Hukuku ile İlgili 
İstıshab .Yolları. . · · 

E .. Cezai-Jukuku ile İlgili istıshab Esasları, 188 

,A .. GENEL HÜKÜM İEADE EDEN KAİDELER 

Bir çok fklıl problemierin çözümu ki.illl kurallanı dayanır. istıshab delili de 
. bu ki.iliHurallardaıı bir.kısınma istinad ecler189 ki, bi.inları şiiyle sıralayabiliriz: 

1. "Eşyada asi olan ibahadır." 

2. "Şek ·lle yakıyıı zail olm~z." 190 

3. "J?eraet-i ziıiıınenısıldır." 

4. "Zail olduğumi-dair bir delil olmadıkça eşya eski hali üzere bırakıl ır." 191 

·; 5. ''Zaman m değişınesi ile alıkamın değişınesi inkar olunaınaz," 192 

] 87 Bilıııeıı, lstıİalıal-ı Fıklıiyye, 1, .ı95-I 96;. eiHanbf!li, s. 324; Zeydan. ci-Medlıal, 269-270; Karaman, 
· s. 149; Feydullalı. s: 83-84; Hi to, s. 445. ·. · · · . 

188 Konuyla ilgili :ayırım· ve örnekle'rin daha detaylı olabileceğine iniııııyııruz. Funı-u fıklıu dair yazılıııı 
eserlerdeki biiliiıı' misaller teker teker ele 'alınıp incelenebilirdi.'. Çalışımııııızııı uzaınaınası, bu 
alandaki ınaksadın lırisıl olduğu düşüncesiyle verdiğimiz. ıııcvcııl taksiınal ve örneklerle ikıira 

· ediyörıız.' · · · ·. · 

189· Ebıı'I-Mek~riııı, s. 30-31. 
190Mecelle, md.4. 

.f91 Mecdle, md. 1683. ·" 

192Mecelre,·mcl. 39; I!Jil. Hazın bu kaideye karŞı· çıkıyor: "Yeı;i birnass ile eski bir hiikmüıı 
değişme.sine bir diyeceğimiz yok. Bizim· kabul etmediğimiz şey, zmmınqı, mekanın veya şartların 
·değişmesiyle hiikiimlerin değişebileceği ne dair.o,lan kaııaallir" cliyıır (lıkz: Ib n Hazm, V, 3,5-6). 

••/ 
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6. "Şer'an sübutu kabul edilen bir hüküm, bu hükınün sebebinin ortadan 
kalktığına dair bir delil bulunmaciıkça devam ediyor kabul eclilir."193 · 

7. "Bir değişiklik meydana geldiğine dair delil bulunınadıkça olanı olduğu 
hal. üzere bırakmak esastır." 194 . · · 

8. "Hükmüne dair belirli delil bulunn)ayan her şey ıııübahtir." 195 

B. İ'TİKADİ KAİDELER 

Bir kimse Hz. Peygamber'in vefatından sonra peygamberlik iddiasında 
bulunsa, iddiasıııı Kitap ve Süt)netle isbat etmedikçe iddiası merduttur.196 

C. İBADETı HARAM VE HELALLE İLGİLİ İSTISI-IAB 
ŞEKİLLERİ . 

. . 
· l. Abdesiinde şüphe eden kişinin aynı abdestle kı ldığı namazı caiz görenler , 

·olduğu gibi iadesini gerekli g.örenler de olmuştur. ' 

İmanı Malik'e göre taharetteki şüphe namaza manidir. Hanet'iler ve diğer 
nıüctehidler "yakıyn şek ile zail olmaz" prensibine göre bu namazı caiz 
görnıüşlerdir. 

Ebu Zehnı, imam Malik'in daha ihtiyatlı bir yol izlediğini aktarıyor.197 

2. Abdestli bir kimsenin iki yolunun (ön ve arkasının) dışindan çıkan 
herhangi bir şey (kan, irin) abd~stini bozmaz. Çünkü o kişi, o şeyin çıkmasından 
önce abdestli idi. İstıshab deliline göre taharet hali devam ecler.19!:l 

Bu görüş Şafiilere göredir. Hanefilere göre biiyle bir kişinin abdesti 
bozulur. . 

3. Bir kimse başlangıçtan itibaren abdestli olup olinadığında şüphe etse 
abcJestsiz sayılır. Abdestinin devam edip etmediği konusunda şüphe ederse, abdestli 
sayıJır.199 

4. Ramazanda im sak vaktinde bir şey yiyen kimse fecrin tulu'undan önce 
mi sonra ını yediğinde tereddüt etse kaza gerekmez. Çünkü yeme içmeye gece 
başladığı ası Idır. Tereddüt aslın hükmünü bozmaz.200 

. 5. Güneşin batıp batınadığı hususunda şüpheli iken battı zannıyla onfcuııu 
açan kimseye kaza gerekir. Çünkü burada güneşin batmaması asıldır.201 

6. Bir yiyecek haram olduğu bilinmedikçe helal sayılır.202 

!93 Şa'baıı, s. 21 O. 
194 Mecelle, ıııd. 5; Şa'haıı, s. 212 .. 
195 Şa'btiıı, s. 212; Ayrıca bkz. Ebu'I-Mekiiriııı, s. 55. 
196 ltın ı-iıızııı, V, 4. · 
197 Ebu Zelını, s. 281. 
198 Mcvsua. VII, 61-fi2. 
199 el-~ ıııidt, 1 V, 36!:!. 
200 Şabaıı, s. 21 :ı. 

· 201 Şaht;ıı, s: 21 :ı. 
202 Ebu Zdıra, s. 277. 
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.)) . . 1\'IEDENl HAKLAR,. AILE,. YARGI, EŞYA, BORÇLAR 
TİCARET .HUKUKU İLE İLGİLİ İSTISHAB YOLLARI 

• ,, '. ' ••• ·.··,· " • 1 • ' •'.. • :• ' 

..... ','. i: Bir İümşe · başkasın~n ~alına ::zarar .venie zaraı'ın ;miktarında i·htilafa 
düşseler,_ zaı~ar gören iddiasını destekleyici emaı·e ve delil getirmedikçe zarar verenin 
sözü geçerlidir. 203 · ' . · · · 

, . . : ~ 2. H~y~tti~··old~ğu.önceden sabit olan,nıetkut vefütına dair emare veya delil 
bulqnlıJadıkça·sağ kabul edili'r204·. Şafiilere.göre metkut biı'isi istıshab yoluyla 

· ·· .. ıyı,rrasç(olabilir:'Çü.~ılüi o; ölün'ıü is~at edilmedikçe.berhay'1t sayılıı:.2os 

.. . . Haiı~filer' is'e 'm~ti<i.ıta.mira~çı ölunamıyacağıni ancak ınetkutuıı da mirasÇı 
olamıyaca~ını kabuL eqerler. Çünkü Hanefi ler; istıshffb delilini sadece elefide 

· alri1aktadırlal:;. · · · · · · · · · · 

·3. Şafiil~r inkar. üzerine. sulh bi)ıa edileı~iyeceğine kaildirler. Mesela, bir 
' kimse'birisi üzerinde yüz dinar alacağı olduğunu iddia etse, karşı taraf da bunu inkar' 

etse; .<Ü~alaı:.ıhda sulh cereyan etmez. ÇünkÜ sı.İlhun sıhhqt şaitı.ikrardır. Bunun delili 
·ise·istıshfib.&lilidir. Berilet-i zimmet esa~ına göre inkat edenin sözline itibar edilir. 
İddia edenin delil getirm~si gerekir. · . · · · · 

... Haiietlle~:iseböyle bir sulimn cai:z; olduğunu ,ancak ist;shaben değil nizaı~ 
kaldırıln-iasını sı\ği<\dığı içiii caiz olduğunu söylerler.20n 
' ı . ' • 1 

·. Hatta Seı·ahsf, sulhta asıl -ihtiyacııı anlaşmazlığı gidermek olduğunu, 
anlaşıtıazlığıı1 ise ikrar ve itiraf ile değil ink_arla son bulduğunu dolayısıyla inkar 
etmekle .beraber kiŞi iddiacıyı susturhüik için b.elirlerıen bir miktar üzerinde ·sulh 
ederse. bqnpn caiz. olduğunu söyler. ,Serahs!'ye güre bu sulh, istıshab yoluyla değil 

.· anlaş'ınazliğın' kaldırrlinasının iyi olacağı dolayısıyladır.207 

. 1 .··. . . 4.· İ3irkimse. bir kişi aİeyhin~ ldı:Iiada bul u nsa idçliasını is bat etmedikçe o' 

. kişi rryasuriıdur. ' · · · ' · · · . · 

·• . . .··. 5: :Sir evlilik akti i'leevli bl)lurian karı~lwca:arasındaki evliliğe bağlı bütün 
sonuçlar evliilk b'ağının Çözülclüğü is bat edilmedikçe aynen geçerlidir.2~8 . 

• • "·· ,'' • '1, '., . • • ... ' . . . • 

1 . · . 6. Bir erk~kle bir kadın arasındaki ilişkide asıl olan haı·amlıktır. Nikah gibi 
'.bir delille isbat edillnedikçe bu haranilık devam eder.209 · . . 

. ' , 7: 'Müşteri; n:ıalı (ak~rı) teinlik ettikten sonra' şefi (satılan. ın alın hisseli 
kpmşusu) şüt'ahakkını iddia etse ve bu· hakka sahip olduğuna· delil getirse, Şafiilere 

· .· göre bu'dava mi.iteber olmaz. Çünkü ınüşteri malı. mülk edinmiştir .. Mülk ise asıldır. 
·A'slın i.stıshabı deliliYle şefi' reddedilir. · · · '· · · 

., ' ' • •• \ ·.·•. ·" #. •• f 

.. . . HanÜilere göre. ise'şefi'nin davası ınuteberdir. Çi.inki.i asla bağlanmak 
·sofJJrrilulüğu kaldırmaz.·., 

;',·. '··.. . ·-·-·· •" 
j .. 

203 Şabaı;; ~- 209. '·' . . '. · 
204 Hall af, Usul', s. 92; Eb~ Zehra, s. 276;' el-Hanbeli, s. 325; Feydullah, s. 81; Mcvsua, VII, 67-68. 
205-Mevsuıi, VII, 68. 

· .~06 Mevstia; VII, 67: · 
2.07 es-Sernhsi, ei~Mi:bsuı~ XXX, .223. 

· ·· .... ~08 Şahiiıı/~. 2ıo. '. ·. ı ' 

fo9 .Eb~ Zelira,. s. 277.' 
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. 8. Mülkiyet, miras, hibe gibi akitierle iktisap edilen mülkler <ıksi isptıt 
· edilmedikçe başkasına geçemez.210 

9. Bir yiyecek· haram olduğu beli i olmadıkça helald ir, alım siıtımı 
caizdir. 211 · · 

1 O. Bir kimse evinin bahçesinden akıp geçen su yolumın sonradan olduğunu 
iddia ile kapatılmasırıı istese iddiasını da ispat edemese, söz su yolunun devamını 
talep edene -maalyemin" veriiir.212 . . 

. ll. Aynı davada su akmıyorsa hak -maalyeıiıin- mesil. hakkının 
kaldırılmasını isteyen ev sahibine verilii-.213- . · 

12. Bir değirmçn sahibi beli i bir mi.iddet değirmenini kiraya verse kiracı kira 
müddetinin hitamında değirmenin suyunun b.eiii bir ıııi.iddet kesildiğini iddia etse; 
bakılır; kiralayan su kesildiği iddiasıyla ilgili ıni.iddete itiraz ederse söz -maalyemin
kiratınındır. Eğer muciriri itirazı suyun hiç kesi'lmediği yönlinde ise dava anındaki 
durum esı.is alınır, değirmenin suyu akıyorsa -maalyemin- ınucirin lehine, suyu 
akmıyorsa-maaly~mi.n- mi.iste'cir lehine hlikmedilir.214 · · 

13. Mudarip kar etmediğini iddia etse sözi.i muteberdir. Çünkü mudarebe 
· aktinde kar etmemek asıl,·kiiı: arızidir.215 

14. Borçlu borcunu ödediğini ispat etmedikçe borçlu olduğuna hi.ikmedilir. 

15. Bir ımıdarabe aktinde rabbülıtıai, mudaribe bazı malların alım satımın~ı 
izin vermediğini iddia etse, mudarip bunu ikrar etmedikçe iddja geç'ersizdir.216 

16. Birkimse birisi~de alacağı olduğunu iddia etse, iddiasını ispat eden1ese 
davalının borçlu olmadığına hükmedilir.21 7 Buna benzer iddialar da aynı hüki.inilere 
tabidir. Örneğin herhayat olduğu sabit bir kimsenin vefatını iddia eden, bir kimsenin 
birkadınla evlendiğini söyleyen, evli'birisinin karısını bnşadığını ileri süren, bir 
kimsenin sahibi bulunduğu nii.ilki.iyle alakasının kalmadığın ı ya .da önceden sahibi 
bulunmadığı bir mi.ilke .sahip olduğuilli iddia etse, ... · bi.itün bu iddialiı.rını is bat 
etmedikçe eski halin devamına hi.ikmedilir.218 Nitekim Miılikilerin, lqırısını bo~ayıp 
boşamaclığında şi.ibhe eden· birisinin taiakını geçersiz sayınaları yerinde· bir 
karardır.219 · 

E.. CEZA HUKUKU İLE İLGİLİ İSTISHAB ESASLARI 

2 1 O Ebu Zehra, s. 276 .. · 
2 11 Ebu Zehra, s. 277. 
212 Mecelle, ıııd . .1777. 
2 13 Mecelle, ıııd. 1777. 
2 14 Mecelle, md: 1776. 
215 Şah:iıı, s. 209. 
216 Şabaıı, s. 209. 
217 Şalıaıı, s:209. 
2 18lbıı Hazııı, V, 4.• 
219 lbıı H azın; V, 4-5; Hall af, Mesadır, s. 154. 

; ·~ 



; .. ·. 

4.32 Mustafa Kelebek 

Bir -kimse bir iddia.da IJulÜn~a, Örneğin birisi için "ir.tidat etti",-"iina etti" 
. gib'i ithamltırda buluıısa: iddiasını ispat etmedikçe nuızııuııuiı masum olduğlıpa 
·hi.ikınediliı'.zzo •. . , . · ·· · . · · 

. . . Buna benzer iddialar da aynı hükme t;ıbidir. Örıü:ğin adil bir kişinin 
fasıklıkla suçlaninası ya da fa~ık bir kimsenin adil oiduğunun iddia edilmesi 

· durunilai"ında, .bu .iddialai· ispat ~tınedikçe karşı tarafa ceza verilmesi veyü 
ınrisunıiyetiniiı kabülii mii.ınkiin· değildir. · · 

III. BEŞERi .HUKUKTA ispSHAB· ÖRNEKLERİ 

. . .· ·Akşit, i'Latiı)ce ifadesiyle, kanunsu?:suç olmaz (m[lluın erimen sine lege) · 
ve kanunsuz ceza o.lımız (nulla poena sine !ege) diye anlatılan kanunilik ilkesi, islam 
ceza huktikunda da umumi bir esasdır" d~r.22ı 

, Kanunsuz ceza ve suç olmaz ilkesinin kabul edil~n genel göri.işe·göre 1215 
tarihli Magna Carta Libertatum (md. 39)da belirtildiği söylenebilir. Bu ilke 26 
Ağustos 1789 tarihli "İnsan ve vatandaş hakları bildirisi" ile kesinleşmiş ve anayasal 
b_irha_k haline gelmiştir.222 · · ' 

Buradaki kui·alların "kişinin suç i_şlediği sübut lnıluncaya kadar, suçsuz 
oldi.ığu:· esasına dayanelığına göre, istıshab delilinin beşericeza hu.kukunda geniş bir 

. alanın temeli oldi.ığu söylenebilir. . 
. ' . ~ . ' 

BeŞeri hukuk sisten-ilerinde istishaba beı1zer vakıalarııı · varlığ'ı iiıkar' 
edilıiıemekle berabeı:, bu konuda kesin sonuçlara ulaştığııııızı söyleyemeyiz . 

. " . Gö;·ebildiğinıiz ka~aİ:ıyJa Abdulkadir U de h (ı :iso; 1962), "et-Teşrlu'l-
. Cinaiyyu'I-İsl~nıi Mukfirinen bi'I-Kanuni'I-Vad'i" adlı eserinde böyle önemli bir 
komı,için yeterli bahis açıriaı'nıştir. · 

An~ak Ebu Zelıra'nin bu konuda önen~li diyebileceğiriıiz ~ ilgiler sunduğumı 
söyleyebiliriz. Şener konu ile ilgili açtığı nıebhasda yalnız EbuZehra'yı referans 

· verınektedir.223 ·.o · · 

Ebu Zelıra İsianı Hukuk Metodolojisi (l.)s.ulü.'I-Fıkh) -adlı eserinin 290. 
· p·arhgnıfında Şl! açıklamal~rda bulunuyor: "Ceza.kanunlarındaki esaslar istislıaba 
dayanır. Çünki.j bir şeyin yasak olduğu belli oluncaya kadar ıiıübalı olduğuna 

. hükmedilir .. Sanık, suçu sabjt olniadıkça suçsuz sayılır. Bütün bunlar "Beraet 
istıshfibı"nın kapsaıiıı içi.ne girer.;' · ' 

. . . . , . 

. "İsi anıdaki bi.r temel esaslarda olduğu gibi beşeri ceza hukuklarında ·da 
· cluruiıı. aynıdır. Kişilerin suçsuzluğu esas .alınır. Ayrıca akit serbestisi ile ilgil.i · 

hüki.iniler, yani heı:kesin serbest_çe akit yapabileceği ne dair esaslar da istıshfib deliline 
dayanır." · · 

220 lbiı Hu~ııı, V, 4. ·· · . . . . · .. · 
221 AKŞI.T, M. Cevnl, Isianı Ceb Hukuku ve lıı~aııl Esa~lnrı, lsıaııbtıl, 1 Y76;s. 68·. 

· 222 ÖNDER,Aylıiuı, Ceza Hukuku Dersleri, Filiz Kiıapevi, lsıaııhul, 1'!'!2. s. 56-58. 
·. 22~ Şe;ier, s.47. . - · ' · · 
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"Özeilikle Hanbeli ınezlıebindeki, ıııugayyir delil bulunmaciıkça bi.itiin 
akitlerin caiz olacağına dair ictilıatları insaniticaret lıLıkukuııa ait önemli bir kayı1ak 
sayılır.''22~ · ; · 

224 Bhıı Zehnı, s. 2H5: Ayi'IClı bk~. iİ:ın Kayyiııı •. I. 284-29<J. · 
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. . .· ... _ .. ·... , Aklı ku ılanma Ve rey ile ictihadda bulunma kapsaını içinde yer alan istıshab 
· .· , (Jeliliiıin literatürdeki dayanağını, Muaz b. Cebel (r.Yın Hz Peygamberiri huzurunda 

~öylediği riyayet edilen; ';Kitap ve Sünnet~e biılaiııadığım komı,ların hükmünü rey 
' ile ictihad' ederek veririm ve bu hususta. elimden gelen hiçbir şeyi esirgemem" 

sö~leHıiekadaıi uzatmak mümkün- olabilir. Bi.Jindiği gibi Muaz b. Cebel'in bu 
ifacleled-RasulıJllah'-ı son perece hoşnut kılmiştı.225 . · 

·,. . ' ' '.. .·. . 

. .·. ,_ Y:eni bi ı~ hüküm koyma. yerine, ·mevcut hükümleri köruma ve günümüze 
.taşının esasına cliıy<ı-nan ü;tıshab .delilinin. gerek hucciyeti ger'ekse .uygulama 

. alapıntlpki . h_u.kuki t"onksiyoıı'Jarı hakkında tam bir ittifakın oldugunu söylemek 
. 'ınüıi:ıki.ln değilçlii·.·Bazı görüŞ ayrılıkları vardır.. Bu farklıliklai·ıri başında, onu hem 

... 

... · deficİe (iktisabedile-n hakların korunmasında) hem de isbatta (yeni· hakların 
.• knzanıln'ıasında) de Iii .kabul edenlerle sadece detide muteber sayan hukukçuların görüş 
ayrıiıkları ·gelmektedir. Mu'tezile, İmamiyye, Şafii ler, Zahiriler başta olmak üzere 
Maıik_i ve Hanbeli hukukçuladstishabın her iki fopksiyonunu muteber sayarken 
Hariefı.ler sadiıce detide kabul ecliyor ve kabul şartlarını ehir kapsamlı ele alıyorlar. 

: ~ . '' . . . . . . . . 

Üzerindeki ·b~ gö'rüş ayrılıkiarına i'ağmen, İslam hukukçularınuı istıshab 
. ·• cl~)ilirıi <trıa h<tt.lt_ırıyla kabul ettikleri ve uygulamadf,l yer v(mlikleri aniaşı lıyor. 

· . Hattll. -görebildiğimiz· kadarıyla- temel esasları yalnız İslam hukuku 
· . metodölojisi bilginleri tarafından belirlenen bu is.tidlal yohınun insani· hukuk 

' 'sisteınlerince de, baŞka isiılıler altında ~hi olsa, bir anlamda gerek teori ve gerekse 
· .. uygula;ııaplanındıj berıimse~diği gt?rülrrıektediı< · .. · · . . 

. .. . _Bu bakımdan deyibiliriz ki. ~akSini savunanlar buli.ın~a bile226~ istıshab 
· :. deJiJ{.fıkhi problemierin .Çözümünde önemli bii· konuma ~ahip olmuştuı'. 

· Gi.inümüzçle de aynıcişlevini sürd(irdüğühü söylenwk yeı'iıide olur. Şukadar vai·ki, · 
özellikıle Şafii hukukçuların istıshab d.eNlini heıiı d,efide hem de isbatta kayıtsız 
·Şartsız .ujgulama kapsamına almaiarı, pratikte bazı sıkıntılara yol açabilir 
kanaatindeyiz, Ömeğin; bu durumda melkuduiı vefıitı isbat edilemedikçe -uzun bir 
zamari.aşımıııa rağmen- ger~k aile hukukuna ait hakları gerekse mali hakları aynen 
devaiıı edeçek, niirf!sÇı olabileceği !:>ir çok yakınının vefıitı halinde onlara mirasçı 

.. oı'abilecek, bliriakarşılık hiç kimse kendisin]n malına el siireıneyecek~ eşiyle ilgili 
. evlilik hükümleri devam edecek.... . . 

. · ' ·.·· ... Bu~u~·la behıbel· aklı ve akıl yoluyla delil getil·nıeyi öne çıkaran bu delil, 
· -doğafıilecek .problemlere çağıli gerekleri rı e. göre çözüm iiretmedeöneınli bir mevki yi 
· hajzdiı:.~Bu sayede ]slam hukukı-ındaki evrensel ni~elik' her çağa uygun hükümler 
. üretebilme ve inimnlar arasında_vuku bulan olaylara kolayca ve süratli bir şekilde hal 
.çaı:esi · btılabilille .. özelliğinin istıshabla bir kez daha temayüz ettiği görülmektedir. 

. .. .•..• · '· · Böylece İslaıi:ı dinini n, kola~lıksağlarnak, zorlukları kaldirmak ... gibi 
· .. evrensel ilke!eı•i ve hoşgörü ortamı içinde insanların ihtiyaçlarına çareler üi·etebilme 

·. özelliği, istıshab clelilini_n işlevinden yola çikılarak bir kez daha şörülebilir . 
.... .. 

'-' .. 

. · ·. _22Ş·Ehu'lJavml Akdiyı.: .. II;Tinııizi;Ahkaın, 3; Nesai, Kudat; ll; llııı Mace, [Yieımsik, 38. 
' ', 226_ .. Bkz: Hiıllaf, M!)sıidır, s: 156. · · · ·· . _·.· · · . ·· . . . 

1. ;..ı . . '·,' 
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