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isTiHSAN KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI 
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.>IWI J 

GİRİŞ 

islam hukuk metodolojisinde akli istidl;U yöntemleri arasında zikredi
len "istihsan" prensibinin anlamı, delil oluşu ve uygulanması etrafında, fıkıh 
mezheplerinin teşekkül ettiği ilk dönemden itibaren önemli tartışmalar vuku 
bulmuştur. 

İstihsan prensibi örnekleri incelendiğinde bunun, genel nass veya yer
leşik kural ile uygulama alanının arasını uzlaştırmak için kullanıldığı görü
lür. Bu prensibi uygulayan müctehid, genel nass veya yerleşik kurallar ile 
insanların özel hal ve durumlan arasında, fayda temeline dayanan uzlaştırıcı 

bir köprü kurmuş ve dinin, insanlar için her durum ve alanda gerçekleştirme
yi amaçladığı , zararı kaldırıp maslahatı tesis etme esasını uygulamış olmak
tadır. 1 

1 Hamavl, O same, Nnzariyyetü '1-isrihsnn. Daru 'I·HayT. BeyTut ıs., s. 123. 
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istihsan genel anlamda, umumi kaidelerle ilgilidir ve müctehid özel du
rumla alakah daha kuvvetli başka bir delile dayanarak, onu genel kurala ait 
hükmün kapsamından çıkarır. Bunu yaparken müctehidin dayanağı zan1ret, 
maslahat, örf ve icma olabildiği gibi Kur'an ve sünnet nasları da olabilmek
tedir. Bu delil Kur'an ve sünnet nasları olduğunda, esas itibariyle özel duru
ma istisnai yeni hükmü veren (istihsan yapan), Şari' olmuş ve bu istihsan, 
Şari'in vazetmesi ile meşruiyet kazanmış olur.2 

İşte böyle özel şartlara sahip birtakım hal ve durumlarla ilgili Şari'in, 
zorluğu, meşakkati, zararı kaldınp yerine kolaylığı, hafifliği ve maslahatı 
getiren başka hükmü koyma usUl ve yöntemi, genel nass veya yerleşik kural
lar ile uygulama alanı arasında uygun ve doğru bir telif yapabilmeleri için 
müctehitlere ideal bir örnek ve rehber olmuştur. Bu konuda Mustafa Zerka' 
şu tesbiti yapmaktadır: "Kur'an ve sünnette Şiiri'ingözettiği masiahatgereği 
temel kuraldan istisna şeklinde nakledilen örnekler gerçekte, Şiiri'in kendisi
ninyaptığı istihsanlardır. Bununla, Şô.ri'in naslannı hayata tatbik eden ve o 
naslann üzerine kıyaslar yapan müctehidin örnek alması amaçlanmıştır. 
Müctehit Şô.ri'in uyguladığı buyöntemden ilham alarak istihsanda bulunur 
ve böylece O'nun gqyesini ve dininn maksatlannı gerçekleştirmiş olur. "3 

Kur'an ve sünnette, genel nass veya yerleşik kurallardan, özel şart ve halle
rin, meşru birtakım gerekçelere dayanılarak istisna edildiği ve uygun başka 
hükümler vazedildiği bir çok örnekler bulunmaktadır.4 

Özel durumlarda güçlük ve zorluğu kaldırmak, ihtiyaç ve masıahat 
prensiplerine riayet etmek dinin genel maksatlarındandır. Olaylara her za
man kategorik, genellemeci ve kuralcı bir şekilde yaklaşılmamalıdır. Onları 
birbirinden ayıncı özellikler mevcutsa, olayın taşıdığı özelliğe göre farklı bir 
hüküm vermek gerekir. Diğer bir ifadeyle, sathi bir bakışla bakıldığında genel 
kuralın çerçevesine girer gibi görünmesine rağmen dikka.tle incelendiğinde 
ayıncı özellikleri bulunan olayları genel kural çerçevesine almaya çalışma
nın, yani kıyası ve kaideyi uygulamanın hatalı olacağı aşikardır. Bu gibi du
rumlarda doğru olanın, özelliği bulunan olayları kendi özellikleri içerisinde 
değerlendirmek, yani teknik ifadeyle istihsan yoluna başvurmaktır.5 

Yukarıda kısaca mahiyet ve amacına değindiğimiz istihsan prensibinin 
ne zaman ortaya çıktığı konusu araştırmacıların zihnini meşgul etmiştir. Biz 
bu çalışmamızda buna ışık tutmaya çahşacağız.6 

1 HamaVı, a.g.e., s .l23. 
3 Zerka, ei-Meılhalü '1-fiklıiyyü '1- 'am (ei-Fıkhu'l-lsliimi fi sevbilıi '1-cedid), Dım~k 1968, 1, 86. 
• Ornekler için bkz. Önder, Muharrem, Hanefi Mezhebinde lstihsa11 Anlayışı ve Uygulaması, (Basılmamış Doktora 
Tezi), Konya 2000, s. 12-15, 171-181. 
5 Aktan, Hamza, "Ticaret Nukukwıu11 Ye11i 8ll2ı Problemleri Ozerine islam Hukt1/aı Açısmda11 Bir Degerfendirme", 1. 
Uluslararası Islam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, Konya, s. 211-212; Hanıav1, Nazariyyetü '1-
isıi/ısan, s. 140. 
6 Bu çalışma, Hanefi Mezhebinde lstihsan Anlayışı ve Uygulaması isimli basılmamış Doktora Tezinin bir kısmından, 
yeni bazı ilaveler yapılarak oluşturulmuştur. 
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İSTİHSAN TERİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 

İstihsan terimi, her ne kadar bir usul kavramı olarak Irak ekolünden 
önce kullanılmamış ise de, mana ve içerik bakımından ilk dönemde mevcuttu 
ve yaygın bir şekilde uygulan,mıştı.7 Ancak bu terimin, ilk olarak ne zaman
dan itibaren kullanılmaya başladığını kesin olarak tesbit etmek zordur. Bu
nunla birlikte, konu ile ilgili ilk dönem ictihad uygulamaları ve istihsan teri
minin kullanıldığı nakiller incelendiğinde bir fikir edinmek de mümkündür. 
Biz konuyu aydınlatabilmek için kısaca, ictihad alanında ilk olarak kullanı
lan terimleri ve bunların pratik örneklerini sunacağız. 

A. Re'y ve Re'y İctihadı 

islam'ın ilk dönemi olan Hz. Peygamber (s.a.s.), sahabe ve tabiin nesli 
zamanında, istihsan kavramının da içinde yer aldığı, kullanılan hakim terim 
"re'y, re'y ictihadı " idi. 

Re'y kelimesi sözlükte, "re~" fiilinden türemiş bir mastar olup "görmek, 
görülen şeyin bizzat kendisf, itikat, zan, ilim, akıl , tedbir ve isabet" anlamla
rına gelir. 8 

İbnü'l-Kayyım (ö. 75 1/1350) Arapların re'y kelimesini özellikle: "Hak
kında karine ve delillerin çeilştiği bir konuda doğruyu ortaya koymak için 
düşünüp taşındıktan ve araştırdıkran sonra kalbin gördüğü" yani ulaştığı 
sonuç anlamında kullandıklarını söyler. 9 

Usfılcüler şer'i hükümterin doğrudan naslardan çıkarılması (istinbat) 
faaliyeti mukabilinde hüküm elde etme çalışmalarına bazen ictihad bazen 
kıyas bazen de re'y adını vermişlerdir. 10 Buna göre re'y: "Herhangi bir hükmü 
kendisine dahayakın ve daha benzer olan şeye benzetme ve temsil etmedir"tt 
diyerek onu kıyasa indirgeyen ve hakkında nass olmayan konularda ictihad 
etme olarak değerlendiren usfılcüler olduğu gibi, 12 sahabe ve tabiin uygula
malarını da dikkate alarak onu kıyas, istihsan, mesalih-i mürsele, sedd-i 
zer!a gibi metodları da içeren kapsamlı bir ictihad metodu olarak gören usUl
cüler de olmuştur. 13 Re'yin kıyastan daha kapsamlı olduğunu savunan usul
cülerden Şemsü'l-Eimme Muhammed es-Serahsi (ö.483/1090) "Ey akıl sahip-

7 Şelebl. Uslilü'/-fılclıi 'l-lslômi, Danı'n-Nehdaıi'l-'Arabiyye, Beyrut 1986, 1, 267; Ahmed Hasan, The Early 
Dev/opmelll of lslamic Jurisprudence, lslamic Research Institute, Islamabad-Pakistan 1970, s. 145. 
1 lbn Manzur, Lisônü '/- 'Arab, Dfını S~dır, Beyrut ts., XIV, 291 vd.; Feyyuml, ei-Misbôhu '1-nıünir, Mektebetü Lübnan, 
Beyrut 1987, s. 94. 
9 lbnO'I-Kayyım, 1 '/ômii 'l-mılvakkı'in mı Rabbi '/-6/emln, thk. Abdurrahman ei-Vekil, Mektebetü lbn Teymiye, Kahire 
ts .. I, ı 13. 
10 Beşir, ldris Cum'a, er-Re 'yü ve eseıııhiifi'l-fllclıi'l-lslôml, lhyai'I-Kütübi'I-Arabiyye, Kahire ts., s: 10. 
11 Gazz!lli, ei-Mustasfli, ei-MatbaatO'I-Emlriyye, BOiak 1324, ll, 255. 
12 Özen, ŞükrO, Islam Hukuk Düşiinccsiııde Ak.lileşme Silreci (Basılmamış Doktora Tezi) Istanbul 1995. s. 25. 
13 EbQ Zehra, Muhammed, Tôrihü '1-meziilıibi'/-ls/ômiyye, Daru'I-Fik.ri' l-Arabi. Kahire ts .. s. 244; Halliif. 
AbdUivehhab, Mesôdim 'r-rqri'i'l-lsllimi fimô 16 nassa fih, Dfını'I-Kalem, Kuveyt 1982, s. 8; Şelebi. Muhammed 
Mustafa, e/-Medha/ fi 'r-ta 'rif bi '1-fılclıi '/-Islami, DAru 'n-Nehdati' 1-Arabiyye, Beyrut 1985, s. 1 09. 
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leri ibret alınız" 14 ayetinin yorumunda: "itibar; kzyas ve nassın olmadığıyer
de rey ile amel etmektir"15 der. 

Re'yin kıyastan . daha kapsamlı olduğunu. savunan muasır İslam hu
kukçularından Abdülvehhab Hallaf (ö.1956) re'yi: "Şeriatın istinbat için gös
terdiği yollardan biriyle, hakkında nass bulunmayan konuda doğru bir hük
me varmak için akılyürütmek ve düşünmektir" 16 diye tanımlamaktadır. Mu
hammed b. Alieş-Şevkani (ö.1250/1834) de: "Rey ictihadı, Kitap ·ve sünnet
ten istidldlyoluyla olduğu gibi berô.et-i asl!Y.Jleyi, eşyanın asli mübahlık vrya 
(diğer görüşe göre) haramlığını yahut maslahatı ya da ihtiyatı esas alma 
yoluyla da olur" 17 diyerek re'yin, aynı zamanda nasların te'vil ve yorumunda 
da kullanılabileceğine işaret etmiştir. 

Re'y ictihadının, nass bulunmayan alanlarla sınırlandırılmasını doğru 
bulmayan araştırmacılardan Di rini, sahabenin naslar üzerinde yaptığı yorum 
faaliyetlerinin re'y ictihadı kapsamına girmesi gerektiğini, Hz. Ebu Bekir'in 
miras ayetinde geçen "kelô.le" kelimesi hakkında söylediği: "Kelô.le hakkında 
görüşüm/e (rey) konuşurum, ,tsabet edersem Allah'tan, hata edersem ben
dendir"18 sözünü örnek göstererek savunmuştur. 19 Bu yaklaşıma göre re'y 
neredeyse: "Fakihin, şer'f-amelf hükümleri tqfsfli delillerden çıkarabilmek 

için olanca gücünü ortaya koyması"20 diye tanımlanan ictihad terimine eş 
anlamlı bir hüviyet kazanmaktadır. 

Re'y ile ictihad arasında yakın bir ilişki olmakla beraber, ictihad 
re'yden daha kapsamlı kavramdır. Sahabe ve tabiln dönemlerinde re'yin kap
samı açık ve kesin olmayan nasların yorumlanmasını da içerecek tarzda ge
nişti. Daha sonraki dönemlerde bir kısım fakihler tarafından, re'yin bu şekil
de geniş uygulaması devam etmekle birlikte çoğunluğu teşkil eden diğer fa
kihlerce, hakkında nass bulunmayan konularda doğru ve adil hükme ulaşa
bilmek için kıyasın yanısıra, şeriatın genel maksad ve ruhuna uygun olarak 
istihsan, mesalih-i mürsele, sedd-i zeria, örf gibi istidlal metodlarını kullan
maya hasredilmiştir. Buna göre re'y içtihattan daha dar, kıyastan daha kap
samlı olarak "rey ictihadı" adını almıştır.21 

14 Haşr, 5912. 
ı ; Serahsi, ei-Usıll. thk . Ebu'I-Velll ei-Afgani, Daru'l-Fikr, Beyrut, ts .• ll , 106. 
16 Hall af, Meslidir, s. 7. · 
11 Şevkan i, İrşiidii '1-fiihıl/, Mustafa ei-Babl el-Halebi, Kahire 1937, s. 202. 
18 ibnü 'I-Kayyım, İ'liim, 1, 122. 
19 D irini, Fethi, e/-Meniihicii '1-ıısılliyye fi'/-icıihtid bi'r-re'y fi't-teşrl'i'!-lsliiml, eş-Şeriketü'l-müttehide. Dınıeşk, 
1985, s. 12- ı4; Muhammed Sellam MedkOr da: "Snhnbe de re'yin kapsamı neredeyse ictihnd kavramıyin eş aninmit 
o/ncnk kadar gen iştir. Naslarm yomm ve mnnalnra delalet yönlerini açıkinma şeklini içerdiği gibi başka karineler/e 
ictihnd etmeyi de kapsamaktadır" diyerek bu görüşü desteklemektedir. Bkz. Menlihicii '1-ictihlidfi'I-İsllim, Canıiatü' I-
Kuve)1. Kuveyt 1973, s. 342. . · 
20 Şa'ban, Zekiyyüddin, isliim Hukuk ilminin Esasları, Çev. i. Kafi Dönmez. TDV Yay .. A~ıkara 1990, s. 373; Hallat: 
llmii Usüli'/-fıkh. el-Mektebetü'l -islamiyye, isıanbul 1 984, s. 257. . 
21 Medkür, M. Selllim, el-fetih/id ji't-ıeşrl'i '1-İs/iinıl, Daru'n-Nahdati'I-Arabiyye. ·Kah i re 1984, s.40-41; Re'yin kap
samı ile ilgi li ayrıca bkz. B~ir, er-Re)•, s.l6,18. 
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B. Hz. Peygamber ve Sahabe Döneminde İstihsan Türü Re'y ictihadt 
Uygulamaları 

ictihad işleminin, Hz. Peygamber tarafından uygulanıp uygulanmadığı 
konusu. çok erken dönemlerden itibaren usulcüler arasında tartışılmıştır. 

İslam alimleri günlük dünya işleri, savaş ve barış ile ilgili tedbir ve kararlar. 
anlaşmazlıkların çözümü ve kaza. insanları idare siyaseti gibi konularda Hz. 
Peygamber'in re'yi ile ictihad etmesinin caiz olduğu görüşünde birleşmekte
dirler. Ancak hakkında nass bulunmayan şer'i konularda ictihad etmesi hu
susunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir.22 

Usulcülerin çoğunluğuna göre. Hz. Peygamber dini hükümler alanında 
hem vahiy ile hem de re'yi ile amel edebilir.23 Hz. Peygamber'in nass olma
yan konularda re'y ile ictihad etmesini bazı Hanefi usulcüler kıyas ile sınır
lamaktadırlar.24 Fakat Hanefılerin çoğunluğunun da aralarında bulunduğu 
diğer usulcüler, Hz. Peygamber'in ictihadını kıyas ile sınırlama cihetine git
memektedirler.25 Hz. Peygamber'in ictihad alanına giren yöntemler; nasların 
manalarma bakarak illetlerini tesbit etme ve illet birliği oluştuğu takdirde 
aslın hükmünü, hakkında nass bulunmayan olaylara taşıma (kıyas)26 ile 
cüz'i, fe r'i meseleleri şeriatın temel ilke ve kaldelerinin içerisine sokma. şeri
atın ruhuna ve genel maksatlarına uygun davranmadır.27 

Hz. Peygamber döneminde. sahabenin re'y ile ictihad edip ederneyeceği 
konusu da usulcüler arasında tartışılmıştır. Onların çoğunluğuna göre, ister 
Hz. Peygamber'in huzurunda isterse uzak veya yakın başka bir yerde olsun 
sahabenin re'y ictihadı caizdir ve bu fiilen de vuku bulmuştur.28 Serahsi: 
"Sahabe nass bulunmqyan konularda reye başvurmanın caiz olduğunda 
icma etmiştir"29 der ve bir başka yerde de. "sahdbenin rey ileJetvası, inkan 
mümkün olmayacak kadar açıktır"30 demektedir. 

Sahabe, karşılaştıkları meseleleri nasların parça parça ve bütün olarak 
açıklamalanna bakarak, bunlar üzerinde düşünerek. şeriatın genel maksatla
rına ve ruhuna uygun bir şekilde çözmeye çalışmışlardır.31 Ayrıca, kendileri 
için ikinci bir tabiat haline gelen adalet, hayır, maslahatı takdir..gibi duygu 

22 Bu konudaki görüş ve delillerin tartışmalan için bkz. Abdülaı:iz el-Buhar!, Keşfo '1-esrtir Şerlıu Usıili '1-Pezdevi, 
Daru'J-Kiıabi'l-İslami, Kahire, ts., lll, 205-206; Emir Badişah, Teysim 'r-Tnhrir, Daru'l-Fikr. Beyruı ıs .. IV, 185; 
Ensiiri, Abd0lill1 Muhammed, Fcvfirihu 'r-rnlınmiir Şerhıı Miisellemi 's-siibiir. el-MaıbaaıU'I-Emlriyye, Bülak 1324, ll, 
366. 
23 Serahsl. ei-Usıil, ll. 91: BuhôrT, Keşf, lll, 205; Emir Badişah, Teysir, IV, 185. 
2' lbnO'I-Humam, ct-Tahrir ( Teysir şerh i ile birlikte), IV, 183; Ensari, Fevtirih. 11,366. 
ıs Serahsl, el-Usul, lt, 90-91. 
16 Emir Badişah, Teysir, IV, 183; Ensari, Fevtirih, ll, 366. 
27 Ömeri. ~adi ye Şerif./ctihlidü 'r-Rnsiil, MUesseseıü'r-Risale, Beyrut 1987, s. 201. 
28 Emir Badişah, Teysir, IV, 193; Ensl'ırl, Fevtitih, ll, 374-375; Gazznıı. ei-Musrasfii, ll, 354; Anıidi. el-lhklim, IV. 
407. 
29 Scrahsi, Usı/1, ll, 132. 1 J3. Ayrıca bkz. Buh!irl, Ke.ıf. lll , 28 1; Gazzali. Mıısrasjii. ll , 245. 
30 Serahsl. n.g.e .. ll, 107. 
31 Mika, er-Re'yü ve esenıh, s. 74-75; Bedrli.n, Ebil'l-Ayneyn Oedran, Tiirihıi'l-filchi'l-lslômi. Daru'n-Nehdati'l
Arabiyyc, Seyruı ıs., s. 52; Karaman, "Fıkıh", DlA, Istanbul 1996, XIII, 5. 
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ve prensipiere ve iyi bildikleri lisanlarına istinad etmişlerdir.32 Bunları ger
çekleştirebiirnek için de, bazan şuralar oluşturarak İstişarelerde bulunmuşlar 
bazan da, kendi kişisel re'ylerine başvurarak ictihad yapmışlardı.33 

ı . Hz. Peygamber'in istihsan Türü Re'y ictihadı Örnekleri 

Hz. Peygamber Kur'an'ın sustuğu hususlarda re'yi ile ictihatta bulun
muştur. O'nun sünnetinde istihsan türü re'y ictihadı uygulamalarından bazı
lan şunlardır: 

ı. "Selef'' diye de bilinen "selem" sözleşmesi, peşin para karşılığmda 

bir şeyin belirli vasıflar taahhüd edilerek ileride teslim edilmek üzere satıl
ması demektir.34 Bu ise, kişinin, halen sahip olmadığı bir şeyi satması türün
den bir sözleşmedir. Bu konuda iki nass bulunmaktad ır. Bunlardan bi risi 
genel niteliktedir ve sözleşmenin geçersizliğine hükmetmektedir. Hz. Pey
gamber Hakim b. Hizam'a "sahip olmadtğm bir şeyi satma"35 buyurmuştur. 
İkinci nass ise özel niteliktedir ve bu sözleşmenin caiz olduğunu göstermek
tedir. Hz. Peygamber, Medine'ye geldiğinde, Medineli'lerin meyveleri hakkın
da bir veya iki yıllığına selem (peşin para-vadeli teslim) sözleşmesi yaptıkla
rını gördü . Bunun üzerine şöyle buyurdu: "S elem yoluyla satzş yapan, bunu 
belirli ölçüye, belirli tartzya göre ve belirli süre tayin ederek yapsm. "36 Söz
leşmenin benzerlerinde uygulanan genel hükümden, yan i geçersizlikten vaz
geçilerek özel nassa göre cevaz hükmü verilmesi, insanların mevcut ihtiyaç
ları nedeniyle olmuştur.37 

2. Hz. Peygamber Mekke'nin hürmet ve kudsiyerinden bahsederken: 
" ... Ağaç ve bitkisi koparılamaz .. . " buyurmuşlar, Abbas' ın: "Ey Allah'm Resa
lü, kabirlerimlz, zanaatkarlar ve evlerin tavanlanm örtrnek için Mekke aynğı 
111üstesna" demesi üzerine, Hz. Peygamber "aynk otu müstesna"38 buyur
muştur. İnsanların ihtiyacı olan kısım genel hüküm olan yasak kapsamından 
çıkarılmıştır. 39 

3. Erkeklerin ipekli elbiseler giymesi ve altını süs eşyası olarak kullan
ması genel hükme göre haramdır. Hadiste: "ipekl(il)eri giymeyin; çünkü onu 
dünyada gfyen ahirette giyemez"4.0 buyurulmuştur. Bir başka hadiste de "Al
tm ve ipek ümmetimin erkeklerine haram, kadmlanna helaldir"41 

buyurulmaktadır. Sonra Hz. Peygamber ciltlerinde bir hastalıktan dolayı 
~;' Abdurrahman b. Avf ile Zübeyr b. Avvam'a ipekli elbise giymelerine izin ver-

32 Karaman, Isitim Hukukunda lctihad. MÜIFV, lstanbull996, s. 63. 
n Zerkii', ei-Medhal, 1, 157. 
34 

Kal 'oci. M. Raviis-Kanib1. Hiimid Sadık, Mu'cemii Lttgati 'l-fiıknhn', Daru'n-Netais, Beyrut 1988. s. 248. 
lS Ebu Davtıd, "Büyu'", 70; Tirmizi, " Büyü"', 19; NesAi, "Büyü"', 60. 
36 Buh§r1, "Selcm", 1,2; MOst im, "MOs~k5t", 25; Ebu Davud .• "Büyu"', 57; Nesa i. "BOyu'", 63. 
37 Şa'ban, Isitim Hukuk llmi11i11 Esas/an, s. 163-164; Hanıav1, Nazariyyetü '1-istilısau, s. 135-136. 
31 Buh§r1, "Ccnaiz", 76, "Sayd", 9, 10, "Ilim", 39; MUslim, "Hacc", 82. 
39 Şelebi, Ta'li/11 '1-ahktinı, Daru'n-Nehdati'l-Arabiyye, Beyrut 198 1, s. 33. 
•o Buhar!, "Lib~s", 25; Müslim, "Libiis", 2; ibn Mace, "Libas", 16. 
41 Ebü Dilvü'd, " Haterrl", 3; Tiımiz1, "Libas", 1; İbn Milce, "Libas", 19. 
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miştir.42 Altının kullanılmasına da tıbben zarfiret olan bazı yerlerde izin ve
rilmiştir. Nitekim savaşta burnu kesilen bir sahabinin taktığı gümüş burun 
koku yapınca Hz. Peygamber onun altından bir burun-takmasını tavsiye et
miştir. 43 

Genel hüküm uyarınca ipek ve altın kullanımı erkeğe yasak olmasına 
karşın hastalık, zarfiret ve ihtiyaç gibi özel hallerde izin verilerek genel hü
kümden istisna yapılmıştır. Bu Hanefi fakihlerinin "zarfirete dayanan 
istihsan ll tabirlerine uyan bir uygulamadır. · 

4. Hz. Peygamber hendek savaşı günü, çekip gitmeleri karşılığında Me
dine meyvalarının üçte birini, Gatafan müşriklerine verme şartıyla anlaşma 
yapma konusunda ashabıyla istişarede bulunduğunda, Sa'd b. Muaz ve Sa'd 
b. Ubade ayağa kalkarak: "Eğer bunu sana Allah emretmişse Allah 'm emrini 
dinler itaat ederiz. Vah(y değil bir rey ise onlara ancak kılıç veririz; zira biz 
ve onlar cahiliye dönemindeyken, ne bizim ne de on lan n bir dini yokken bile 
onlar Medine meyvesine ancak satzn almak veya kendilerine bizim ikram 
etmemiz suretiyle ulaşabiliyorlardı. Şimdi Allah bizi diniyle şerif/i kıldıktan 
sonra onlara aşağılamlacak bir şeyi mi verelim, valiahi onlara ancak kılıç 
veririz. ll Bunun üzerine Hz. Peygamber "Arap/ann size karşzyek vücut olduk
lanm gördüm ve onlan sizden uzaklaştırmak istedim. Eğer kabul etmiyorsa
mz lzakkımzdır, bir meseleyok1144 buyurarak görüşünde ısrar etmemiştir. 

Bu örnekte de kanaatimizce iki kıyas yorum 'lle yaklaşımı vardır. Hz. 
Peygamber müslümanların düşmanları karşısında sayıca zayıf olmatarını, 
düşmanlarının ise tek vücut halinde üzerlerine geldiğini göz önünde tutarak 
anlaşma yapılması görüşünü önermiştir. , Sa'd b. Muaz ile , Sa'd b. Ubade de 
inanç ve din güçlerini .öne çıkartarak mücadele etmelerinin gelecek açısından 
daha yararlı olacağı düşüncesiyle bu görüşlerini savunmuşlardır. Burada iki 
kıyastan birisi daha kuwetli bulunarak tercih edilmiştir. 

2. Sahabenin istihsan Türü Re'y ictihadı Örnekleri 

Bu örnekleri aktarmadan önce, Hz. Ömer'in Ebu Musa el-Eş'arl'ye yaz
dığı bir mektubunda geçen ve istihsanın sonraki dönemlerde ortaya konan 
mahiyetini çağrıştıran şu ifadelerini incelemek yararlı olacaktır: "( .. ) Emsal 
olaylar araştır ve benzerlikler bulmaya çalış, sonra (hükme tesiri olan) ben
zerlikleri bulunca bitnlar lzakkmda k{)'ast uygula. Bulduğun k{)'dsf sonuçlar 
içinde Allaiz katında en sevimli olan (İslam prensipleriyle en çok bağdaşan) 
ve senin vicdani kanaatine göre hakkaniyete enyakm olan hükmü ver."45 Hz. 
Ömer bu sözlerinin ilk kısmında benzerlikler yakalanınca ve sonucu da adil 
olunca hemen kıyasın uygulanmasını istiyor. Ancak sözünün ikinci kısmın-

•ı Buhfiri, "Libas", 29; Müslim, "Libas", 3, 23. 
•ı EbO DavOd, "Hatem", 7; Tirmizi, "Libils", 31; Neslii, "Zineı", 4. 
•• Taberani, el-Mu 'cemü '1-kebir, VI; 28; Heysemi, Mecnıau 'z-zevciid, V lll, 132. Bkz. Buhari, a.g.e., lll, 21 O;Ser.ıhsi, 
ei-Usül, ll, 91 -92. 
•s Hatib, ei-Fakih ve'l-müıefakkih, 1, 200; lbnO'I-Kayyım. /'Jiim, l, 126. 
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da, bu mümkün olmadığında Allah'ın hoşlanacağı temel ilkelerle uyuşan 
veya adalet ve hakkaniyet ölçülerini gerçekleştiren bir hükme varmasını em
rediyor. Başka bir ifadeyle, kıyasın şeriatin ruhuna uygun sonuç doğurmadı
ğı bir durumda, o meselede benzerlerinin hükmünü bırakıp özel delilin gereği 
olan adalet ve hakkaniyet hükmünü (istihsan) vermesini istemektedirY' 

Sahabenin uyguladığı istihsan örneklerinden bazıları şunlardır: 

ı . Amr b. el-'As, Zat-ı Selasil birliğinde bir grup askerin başındaydı. Se
fer esnasında cünüp oldu. Yıkandığı takdirde şiddetli soğuğun kendisini öl
düreceğini düşünerek teyemınüro aldı ve arkadaşlarına namaz kıldırdı ve 
Allah Teala Kitabında "Kendinizi öldürmeyin"47 buyuruyor dedi. Yolculuk 
dönüşü olayı Hz. Peygamber'e anlattı, O'da yaptığını tasvip etti.48 Bu örnekte 
Amr, şiddetli soğuktan hastaianma veya ölme korku ve endişesiyle su bu
lunmasına rağmen gusül abdestini suyla almamış, ayette ancak su bulun
madığı yahut suyu kullanamayacak şekilde hasta olunduğunda yapılmasına 
müsaade edilen teyemınüro ruhsatını uygulamıştır. Kanaatimizce Amr'ın, 
böyle özel bir durumda genel hükme aykırı ama şeriatın genel maksat ve 
ruhuna uygun bir şekilde güçlüğü bırakıp kolaylığı esas alması bir tür 
istihsan uygulamasıdır. 

2. Başka bir örnekte, Hz. Ali'nin Yemen'de kadıyken re'y ictihadına da
yanarak verdiği bir hükümdür. Üç kişi bir kadınla aynı temizlik içerisinde 
cinsi ilişkiye girmiş ve bu ilişkiler sonucunda kadının çocuğu olmuştu. Bu 
konuda Hz. Ali, aralarında kur'a çekilmesine, kime çıkarsa çocuğun nesebi
nin ona bağlanmasına ve onun diğer iki kişiye üçte iki diyet ödemesine hük
metti. Hadise Hz. Peygamber'e aktanldığında bu hükmü onayladı.49 Mu
hammed b. Hasan el-Hacvi (ö.l956), Hz. Peygamber döneminde Hz. Ali'den 
Sadır Olan bU hükmÜ, bir tür iStihsan Olarak değerlendirmiŞti r.50 

3. Hz. Peygamber kaybolmuş deveterin yakalanıp alakonmasını yasak
laınıştı ve hüküm Hz. Ebu Bekir ve Ömer zamanında bu şekilde uygulanmış
tı.5 1 Hz. Osman kendi hilafeti döneminde ahiakın bozulmaya yüz tuttuğunu, 
bu sebeple serbest dolaşan kayıp develerin, haksız olarak el konup zayi edi
lebileceğini düşünerek, bunların yakalanıp i'lan edilmesini sonra da satılına
sını ve sahibi çıktığında parasının ona verilmesini emretti.52 Hz. Ali'de kendi 
devrinde kayıp deveterin serbest bırakılmaması ictihadında Hz. Osman'a 

ri' uymakla beraber satılmasını , deve sahibinin aleyhine olabileceği düşüncesiy-

46 Ebu Süleyman, ei-Fik111 '1-usıili, s. 32 . 
• , Nisa, 4n9. 
"'Buhari. "Teyemmüm". 7: Ebu Davud, "Tahliret", 124. 
•? Ahmed, e/-Miisned, IV. 373, 374; Ebü D1ıvCıd, "Talak", 32; Nes~i. "Talak", 50. 
so Ha evi, Muhammed b. Hasan, ei-Fikru 's-sıimf fi tarihi '1-fıkhi '1-isMnıi, Dfıru 't-TOras, Kahiı·c 1 396,1,94. 
sı Malik, ei-Mui'OIIıi, ll, 757, 759. 
sı Malik, ei-Muvnllıi, ll, 759; Hacv'l, ei-Fiknı's-sami. ı. 244-245. 
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le önlemiş ve bunlar için bir ahır yaptırarak sahipleri ortaya çıkıncaya kadar 
beytü '1-maldan beslenilmelerini emretmiştir.53 

Bu örnekte genel hüküm Hz. Peygamber'in emri üzerine kaybolmuş de
velerin kendi hallerine bırakılmasıdır. Fakat Hz. Osman ve Ali kendi dönem
lerinde oluşan özel durumlan göz önünde bulundurarak şeriatın genel mak
sat ve ruhuna uygun, maslahatı gerçekleştiren bir uygulama yapmışlardır. 
İmam Malik (ö.179/795), Sa'id b. el-Müseyyib'in (ö.94/712) bu hükmü, 
istihsan olarak değerlend irdiğini söylemektedir.54 

4. Hz.Ömer dönemine kadar, zanaatkarlar nezdinde bırakılmış eşya on
ların kastı olmaksızın zayi olunca ödetilmez, umumiyede emanet duygusu 
hakim bulunduğu için sözlerine itimat edilirdi. Zamanla ahiakın bozulması 
ve halkın eşyasına göz koyan zanaatkarların bunu kötüye kullanmala rı ve bu 
yüzden insanların zarar görmeleri üzerine Hz. ömer, zanaatkarlar nezdinde, 
kaçınılması mümkün olan bir sebeple zayi olan eşyanın ödetilmesi hükmünü 
tatbike başladı. Aynı tatbikatı benimseyen Hz. Ali'de: "İnsanlar için en uy
gimyol budur" 55 demiştir. 

5. Mirasta naslann genel hükmüne göre, asabe yoluyla miras alanlar 
belli pay sahipleri (ashalb-ı fürfiz) hisselerini aldıktan sonra kalanı alırlar, 
eğer bir şey kalmamışsa mirastan mahrum olurlar.56 Hz. Ömer'de karı, anne, 
birden fazla anabir kardeşler ve ana-bababir (öz) erkek kardeşler bulunan bir 
miras meselesinde bu temel kurala göre hükmetti ve asabeden olan öz erkek 
kardeşlere mirastan bir şey kalmadı. Anabir kardeşlerden varise daha yakın 
olmaları sebebiyle daha kuwetli olan ve bununla birlikte bu meselede miras-

. tan mahrum kalan öz erkek kardeşler: "Haydi babamlZl yok sqy, en azından 
anabir kardeşler değil miyiz?" diyerek bu hükme itiraz ettiler. Bunun üzerine 
Hz. Ömer meseleyi tekrar inceledi ve öz erkek kardeşlerin de anabir kardeşle
re paylannda ortak olmaları yönünde hüküm verdi.57 

Bu meselede naslara dayanan genel hüküm öz erkek kardeşlerin miras
tan mahrum olmalarını gerektiriyor. Fakat bunun, şeri~tın genel maksat ve 
ruhuna, adalet ve hakkaniyet ölçülerine uymadığını anlayan Hz. Ömer bun
dan dönmüŞ ve istihsan prensibine göre hüküm vermiştir. Nitekim Muaz el
Anber1 (ö. l 96/8 11) Hz. ömer'in bu ictihadı hakkında: "K{)las Ali'nin söyledi
ği, istihsan Ömer'in söylediğidir"58 demektedir. Muasırlardan Zerka da: "Hz. 
ömer bu hükmüyle güçlüğü kaldırıp adaleti yerleştiren istihsan sünnetini 

SJ B§ci, el-Müntekii şerhu Muvaıuu'/-lmam Malik, Daru'I-Fikri'I-Arabi, Kahire, ts .• VI, 143-144; Şelel;ıi. Ta'li/, s. 40-
41. 
S4 Bfici, a.g.e., VI, 144. 
ss Beyhaki, Simen, VI, 122; Zeylai, Nasbfi 'r-rôye, IV, 141; Şclebi. a.g.e .. s. 59. 
s' Buhari, "Feraiz", 3; MUslim, "Feraiz", 1-2. 
s7 Şelebi, Usu/ii '1-ji/dıi '1-islfımi. 1. 267;. Fer!Ur, Nazariyyeıii '1-isıihsfııı, s. 51. 
st İbn Kudame, el-Muğni, en-NOru'I-İslanıiyye, Kahire, ts. , VI, 108. 

,, 
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uygulamıştır"59 diyerek istihsan prensibinin Hz. Ömer tarafından tatbik edii
diğine işaret etmiştir. 

· Yukarıdan beri aktardığımız bu tür sahabe ictihatları sayılamayacak 
kadar çoktur. Bu ictihad uygularnaları gerçekten istihsan kavramı içerisine 
girer. Çünkü bütün bu örneklerde şartların değişmesiyle ortaya çıkan yeni 
durumun icabına göre hukuki kural değiştirilmektedir. Sahabe, bu 
ictihatlarında vazedilmiş belirli kaidelere değil , Hz. Peygamberin rehberliğin
de kendileri için rneleke ve ikinci bir tabiat haline gelen adalet, hakkaniyet, 
hayır, maslahatı takdir, zararı izale, kamu yararı gibi duygu ve prensipiere 
dayanarak naslann veya yerleşik kuralların ifade ettiği genel hükürnlerin 
dışına çıkmışlardır. 60 

c. Tablin ve Sonrası Dönernde Re'y İctihadı ve istihsan 

ı. Tablin ve Sonrası Dönernde Re'y İctihadı 

Sahabeden sonra onların yerini alan tabiin ve tebeu tabiin nesli de, 
hakkında nass bulunmayan konularda re'yi kullanrnışlardır. ilmi ve fıkhı 
sahabeden alan tabiin nesli re'yi kıyasla sınırlı tutmayıp, hem nasları anla
mada hem de nass bulunmayan yerlerde istihsan, rnaslahat, sedd-i zeria gibi 
re'yin diğer çeşitlerine başvurarak kullanmışlardır.61 

Muhammed Hudari, sahabe ve tabiinin re'ye başvurma yöntemlerini 
şöyle izah etmektedir: "Sahabe ve tabifn, ne Allah'ın Kitabı'nda ne de Pey
gamberi'nin sünnetinde birnass bulamadıklannda rey dtye isimlendirdikleri 
yönteme başvuruyorlardı. Fetva ve hükümlerinden anlaşıldığı üzere bu 
metod, 'zarar ve mukabele bi'z-zarar yoktur162 veya 'zarar izale olunur',-63 

'seni şüpheye düşüreni bırak, şüphe vermeyeni al'64 gibi diningenel kaldele
rine dayanmaktadır. "65 Hudari daha sonra şunları söyler: "Onlara göre, şeri
atm ve Kur'an 'm bildirdiği, sünnetin de teyid ettiği genel prensipleri vardır. 

Yine onlara göre,flkhm her bölümüne ait Kitap ve sünnetten ·alınmış kaideler 
vardır ve bölümlerde ki bütün meseleler, hakkında nass bulunmasa da, bu 
kaldelere bağlanarak çözülür. ( ... ) Onlar, sahip olduklan esaslara (usul) 
güvenlerinden dolayı hadis rivayetine çok başvurmazlar. Sıhhati sabit olan 
hadisler, ellerindeki esaslara (usul) muhalif olduğu takdirde onlar, o hadis 
ile amel etmekten geri durmazlar ve buna isdhsan adım verirler. Bazan de 
flkıh bölümlerinde mua.Y.Jlen bir asla yapılabilecek bir k!)lası, genel prensipler . 
doğrultusunda terkederler ve buna da isdhsan derler. ( ... ) işte bu k!)las ve 
isdhsan yapan/ann, sahabenin ileri gelenlerinden ilk dönemde Hz. Ömer, 

·'
9 Zerka, ei-Medlıa/, 1, 89. 

60 Şclebi, ei-Medhnl, s. 218; Ahmed Hasan, Eorly Development, s. 145; Karaman ,/cti/ıad, s. 63, 73. 
61 Ubade, Muhammed Enis. Tôrihii'l-fiklıi'l-lsltimi, Matbaatü'l-lhvati'l-eşikH', Kahire 1980. s. 274; Zerkd, ei
Medlıal, 1, 168; Abdülkadir, Ali Hasan, Nazratün 'tinımeji tôrihil-fikhi'l-fslômi, 03ru'I-Kütübi'l-hadisc, Kahirc 1965, 
s. 167. 
62 Malik, ei-Muvntıii, ll, 745, 805. 
u lbn Nüceym, el-Eşbiih ve'n-ııez/iir, Daru' I-Kütübi'l-ilmiyye, Beyrol 1985. s. 85. 
64 N esai, "KudAt", ll; Darimi, "Mukaddime", 20; lbn Abdilbe.r, Ctimiu beyani '1- 'ilm, ll, 284. 
65 Hudarl, Muhammed, Ttirihii 't-te.şri'il-fsliim'i. Daru 'l-KUIObi'l-ilmiyye, Beyrut 1985, s. 146. 
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ikinci dönemde İbn Abbas ve tdbifnden İbrahim en-Nehaf gibi önemli selifleri 
bulunmaktaydr". 66 

Hicaz'da hadis ekolünün önderi kabul edilen Said b. el-Müseyyib, za
man zaman nass bulunmayan konularda re'y ictihadına başvuruyor; bazen 
kıyas yapıyor, bazan da hükümlerin illet ve maksatlarına inerek masiahat 
prensibini dikkate alıyor ve ona göre hüküm veriyordu.67 Mesela, gerektiğin
de insanların maslahatları için narh koyulabileceği yönünde fetva vermiş
tir. 68 

Irak'ta re'y ekolünün önderi kabul edilen İbrahim en-Nehai'ye göre, 
şer'i hükümterin vazedilme maksatlan (=mana, illet) akıl ile idrak edilebilir 
ve bunlar insanlara yönelik bir çok masiahatlar içermektedir. Ayrıca bu hü
kümler sağlam esaslara, ince illetlere dayanmaktadır . . Kitap ve sünnete da
yanan birtakım hikmetleri gerçekleştirmek, düzenli bir hayatı hakim kılmak . 
için bu esas ve ilkelere bağlı hükümler konulmuştur. Fakih bu gayeye matuf 
olarak hükmün bağlandığı illet ve manaları arar bulur ve hükmü, her zaman 
onunla var veya yok olması için ona bağlar.69 

Nehai'den sonra KUfe'nin müftisi ve fıkhi konularda başvuru kaynağı 
olan onun en gözde talebelerinden ve aynı zamanda Ebu Hanife'nin de hoca
sı olan Hammad b. Ebi Süleyman (ö.120/738) da, re'y ictihadında hocası 
Nehai'nin yolunu izlemiş ve Ebfı Hanife ile Nehai arasında bir nevi köprü 
vazifesi görmüştür.70 Hammad da hocası Nehai gibi hükümlerin illetlerini ve 
Ş ari 'in maksadını araştırmaya, ayet ve hadisleri bu yönüyle yorumlamaya 
önem veriyordu. 71 

Tebeü tabiinden ve Ebu Hanife'nin muasırlarından olan alimierin de 
kıyas, istihsan gibi re'y çeşitlerini zaman zaman ictihatlarında kullandıkları
nı görmekteyiz. Bunlardan imam Zeyd b. Ali (ö. 122/740) re'y ictihadını , 
nasların aniaşılıp yorumlanmasında72 ve nass bulunmayan konularda da 
kıyas, istihsan gibi istidlal yollarına başvurarak kullanrnıştır.73 Mesela, öl
müş ama karnında canlı bir çocuk olan kadın hakkında, "karnı yarılır ve 
çocuk çıkartılır, çünkü Allahü Teala "Her kim bir cam kurtarırsa bütün in
sanlrirı kurtarmış gibi olur"74 buyurmuştur" demektedir. İmam Zeyd'in bu 
ictihadında, maslahata ve zarfırete dayanan istihsanın manası görülmekte-

04 Hudari, a.g.e., s. 147-148. 
67 Medkur, Memilıic, s. 579-580. 
68 B~cl, ei-Milııreka, V, 18. 
69 Hacevt, el-Fikru 's-sliml, 1, 3 I 8. 
70 Saymeri, Alıbtin1 Ebi Hanife ve nslıfıbih, AiemU'I-Kütüb, Beyrul 1985, s. 21-23; Abdülkadir, Nnzmtün fımnıe, s. 
230; Goldıiher, lgnaz, Zilhiriler, Çev. Cihad Tunç, AÜIF Yay., Ankara 1982, s. 12. 
71 Aras, M. ÖlgO. "Hamm~ b. Ebu Süleyman", DlA, XV, 485. 
n Baltacı, Muhammed, Menlilıicü 't-tqrii 'l-lslliml ji 'l-knmi's-slinl el-Hicri, C~iatü 'l-lmam Muhammed b. Suüd, 
Riyad ts., I, 150-154 (ZeyııOlabidin, Zeyd b. Ali, el-Mecmu 'L-fılcJı, thk. Ocniyo Cirfinl. Milano 1919, s. 54, 112-113, 
ı 14-115, 156-157, 159'dan naklen). 
73 Baltacı, Mendhici/ 't·tqri',l, 154-158. 
74 Maide, 5/32. 
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dir. Nitekim Ebfı Hanife de, döneminde vuku bulan böyle bir olay hakkında 
aynı fetva yı vermiştir. 75 

Ebu Hanife'nin bir diğer ınuasırı olan İbn Ebi Leyla da (ö.148/765) re'y 
ile fetva veren bir fakihtir. Onun kullandığı re'y ictihadı qrasında kıyas, 
istihsan, örf, sedd-i zeria, istishab gibi istidlal çeşitleri yer atmaktaydı. 76 

Serahsi İbn Ebi Leyla'nın, akli kıyasın sahabe eserleriyle terki olan istihsan 
türü ile amel ettiğini kaydetmekte ve örnek olarak, harem bölgesinde avian
ma cezalan ile ilgili meseleleri;77 öleceklerini fı issettikleri hastalıklarında, 
kanlarını mirastan mahrum bırakmak için boşamaları halinde kadının, bir 
başkası ile evlenmedikçe kocasına mirasçı olacağına dair meseleyi vermekte
dir. 78 İbn Ebi Leyla ayrıca ör fe dayanan istihsan türünü de uygulamıştn. 79 

Fakat böyle örfe veya sahabe kavline binaen kıyasın terkedilmesi bizzat 
İbn Ebi Leyla tarafından istihsan olarak isimtendiriliyor muydu, yoksa ondan 
sonra onun bu ictihatlanna istihsan adını veren Hanefi fakihleri miydi? Bu
nu kesin olarak ortaya koymak mümkün gözükmemektedİr. Durum ne olursa 
olsun, Hanetilerin istihsan admı verdikleri bir metodu İbn Ebi Leyla'nın 
ictihatlarında kullandığı anlaşılmaktadır. 

Bu dönemde yine Ebu Hanife'nin muasırlarından olup ondan önce vefat 
eden Abdullah b. el-Mukaffa '80 (ö.139/756) re 'y, kıyas ve istihsan ile ilgili 
görüşleriyle dikkat çekınektedir. ibnü'l-Mukaffa', kıyas üzerinde hükümlerde 
ihtilafa neden olması bakımından durur ve kıyasın nasıl olması gerektiği 

konusunda açıklamalar getirir. Schact'ın (ö.1969) dikkat çektiği üzere o, 
kıyasın kendine has fonksiyonunun ve sınırlannın genel ama teknik olmayan 
bir tanımı ile katı sistematik akıl yürütmenin istenmeyen sonuçlarını hertaraf 
edebilecek olan re'y ve i stihsanın hususi kullanımını verir.81 İbnü'l
Mukaffa'ya göre, kıyas iyiliklere (maslahat) götürdüğü sürece kullanılmalı; 
götürdüğü sonuç iyi ve güzel ise uygulanmalı, kötü ve hoş değilse 
terkedilmeli ve adaletin kendisiyle gerçekleştiği delil ile amel edilmelidir.82 

İbnü 'l-Mukaffa'nın bu düşünceleri ile istihsan prensibine dayalı olarak 
kıyası terkeden Ebu Hanife'nin anlayışı arasında paralellik bulunmaktadır. 
Bu konuda aralannda herhangi bir etkileşim olup olmadığı belli değilse de,83 

15 Baltacı. Meniihicü"t-ıeşr"i, ı, ı54-155. 
16 ibn Nedim, Fihrisı, Danı'I-Ma'rife, Beyıııı, ıs., s. 286; Baltacı, Meniihicü 't-tqr'i ', ı, 246, 249-257. 
77 Serahs1. ei-Mebsiıt, Danı'l- Ma'rife, Beynıt ıs., IV, 93. 
11 Serahsi, e/-Mebsiıı, VI, 154. 
19 Örnekler için bkz. Serahsi, ei-Mebsiıı, XXX. 137, 150. 
10 1bn0' 1-Mukaffa' müslüman olmazdan önce eski Iran dinlerinden birine mensuptu. Ilayalının büyük bir kısmını 
Emevi hanedanı döneminde geçirmiş olan lbnll'I-Mukaffa' bazı kaynaklarda zcrdtışıiOk, maniheizm veya mazdekizm 
din lerinden birine mensup en bU yOk Islam dUşman larından biri olarak ıanııılır (Ncşşar. Ali Sami, Nq 'eıii "1-fikri"/
fe/sefi, Dnru'I-Ma'aıi t: Kahire 1977. ı. 204). Ancak lbnü'n-Nedim farsça ismi RUzbe olan lbnü'I-Mukaffa'nın 
mtısiUnıanlıkıan önceki kOnyesi Ebu Amr'ı mtıs lüman olduklan sonra Ebü Muhammed olarak degişıirdigini söyler 
(lbn Nedim, Fihrist, s. 172). Onun Risftlefi's-snlu1be kitabında re'y, akıl ve din ile ilgili dUşünceleri incelendiginde 
söz konusu iıhamlann yersiz ve isabetsiz oldugu savunu lmuştur. Bkz. Özen, Akfileşme Siireci, s. 362. 
11 Schacht, Joseph, The Origins Muhnmmndnn Jurispnıdence, Oxford 1950, s. 103. 
sı Emin , Duha '1-isliim, Drmı'l-kUtObi' l -ilmiyye, Beyrut ıs., I, 210; Özen, Aklilqme Silreci, s. 370. 
13 Özen, Aklileşme Süreci, s. 370. 
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kıyas ve istihsanla meşhur olan Ebu Hanife ile benzer düşünceleri paylaştı
ğından sözedilebilir. 

2- Tabiin ve Sonrası Dönemde istihsan Türü Re'y ictihadı Örnekleri 

Tabitn fakibierinin re'y ictihatları arasında; maslahat prensibine da
yanan, değişen hayat şartlarının ve insanların ihtiyaçlarının gözetildiği 
istihsan örnekleri görmekteyiz . 

ı. İslam hukukunda bir kadın, kocası vefat edince, dört ay on gün, bir 
nevi yas tutar, bu arada güzel · ko ku ve sürme de kullanamaz. Hz. Peygam
ber'e (s.a.s.) bir kadın başvurarak damadının vefat ettiğini, kızının gözlerin
den hasta olduğunu zikretmiş ve sürme kullanıp kulanamayacağını sormuş
tu. Kadının ısranna rağmen Hz. Peygamber üç kere "hayır" demiştir.84 

. ' Imam Malik'in naklettiğine göre, Salim b. Alıdillah (ö.106/724) ile Sü-
leyman b. Yesar (ö.l 07/725) bu durumdaki bir kadının gerek sürme gerekse 
içinde güzel koku bulunan bir ilaçla gözlerini tedavi edebileceğini söylemiş
lerdir.85 Bu iki tabiinin Hz. Peygamber'e muhalefetleri düşünülemeyeceğine 
göre, Onun menetmesini ya muayyen kadına veya zaruretin bulunmadığı bir 
duruma hamletınişler ve zorluğu kaldırmayı öngören deliller ışığında masla
hatın gereği ile hükmetmişlerdir.86 

2. Hz. Peygamber satılacak mallara narh konması (tes'lr) için yapılan 
bir müracaatı, satıcıya zulüm olur düşüncesiyle reddetmiştir.87 Fakat tabitn
den Sa'id b. el-Müseyyib, Rabi'a b. Ebi Abdirrahman (ö.136/753), Yahya b. 
Sa'id el-Ensari (ö.l43/760) gibi fakihler zamanlanndaki iktisadi, ticari ve 
ahlaki durumu göz önüne alarak narh koyma yönünde hüküm vermişlerdir.88 

Çünkü onlar masiahat düşüncesinin bunu gerektirdiğini, insanların zararının 
bu yolla önleneceği kanaatine varmışlardır.89 

3. imam Muhammed 'in rivayetine göre İbrahim en-Nehai şöyle söylü
yor: "Kapısı önünde öldürülmüş bulunan bir kimseyi, malını veya namusunu 
korumak için öldürdüğünü iddia eden kimse hakkında hüküm verebilmek için 
maktu/ün durumu incelenir. Birinci durumda, maktCI.l hırsızlıkla müttehem 
bir kimse ise katile kısas gerekmez, diyetin/ öder. Maktut iyi bir kimse olarak 
tanınmış ise kısas gerekir. İkinci durumda da maktut zina suçundan sabıkall 
ahlaksız bir kimse ise klsas düşer, diyet gerekir. Aksine jffetli olarak tamn
mtş bir kimse ise katlle kısas gerekir".90 

İbrahim en-Nehai bu ictihadında, nassın zahirinden ziyade mana ve 
maksadına bakarak, mücerred iddia ile kısası tatbik veya iskat etmemiş, bu 

84 Buhar7, "Talak". 47; MUslim, "Talak", 9; Malik, ei-Mııwwa ·.ır, 597. 
ıs Bac7. ei-Müntek6. VI, 145. 
16 Şelebt Tn'lil, s. 77; Karaman./cıihnd, s. 87. 
87 EbO Davud, "Büyıl'". 51; Timıizi, "BUyQ'", 73. 
88 Bac7. e/-Mıl11tek6, V, ı 8. 
19 Şcıebi, Tn '11/; s. 79; Şa'ban, lstam Hukuk flminin Esnslnn. s. ı08. 
90 Şeybil ni. el-Asiir, En var-ı Muhammedi, LOknew-Hind, ts., s. ı 02. 
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iddiaların emare ve karinelerle tesbiti cihetine gitmiş ve böylece, muhtemel 
sUistimali önlemiştir. Nehai'nin bu fetvasının masiahattan başka dayanağı 
gözükmemektedİr. 91 

4. Had cezasının tatbik edilebilmesi için çalınan şeyin en az kıymeti
nin, bazı Irakit fakihlerce beş dirhem, genelHkle kabul edilen görüşe göre on 
dirhem olmasıdır. Çalınmış şeyin bu en az kıymeti, bir kıyasla, evlenme ak
dinin esas unsurlarından birini teşkil eden "mehr"in en az miktannı tesbit 
için temel görülmüştür. Bunun karşısında bazı Iraklı fakihler: "Biz, önemsiz 
bir meblağ karşılığında cinsi münasebetin meşru sayılmasım hayret/e karşı
lıyoruz" demiştir. Onların önde geleni İbrahim en-Nehai'de, mihrin kırk dir
hemden az olmasını hoş görmeyerek bu kıyastan sonucu daha iyi olan re'y 
hükmüne (istihsan) dönmüştür. 92 

D. Hanefi Me.zhebinde İstihsan Kavramı 

Klasik kaynaklarda, "istihsan" teriminin teknik olarak, Ebu Hanife ile 
birlikte kullanılmaya başlandığı görülür.93 İbn Hazm, istihsanın üçüncü ne
silde ortaya çıktığını ileri sürerek, 94 "Ebu Hanife'den önce istihsam kullanan 
bir kimse bilmiyoruz. Ancak, nadir de olsa, imam Malik'in istihsan yaptığı 
olmuştur. Onlar (Ham!ft/er) 'bu konuda kıyas şudur, ama biz bunun hilqfim 
istihsan ediyoruz' diyorlar"95 açıklamasını yapar. 

Fakat istihsan terimi teknik olarak kullanılınasa da, tatbikatta bu teri
min ifade ettiği ictihad tarzının gerek Hz. Peygamber döneminde gerekse 
daha sonra sahabe, tabiin ve tebeü tabiin dönemlerinde, nass bulunmayan 
konularda kullanıldığını yukanda arzetmeye çahştık. Ebu Hanife dışında, az 
da olsa, istihsan terimini kullanan fakihler olmuştur. Bunlardan Ömer b. 
Alıdülaziz döneminde Basra kadıhğı yapmış olan iyas b. Muaviye 
(ö.125/743): "İnsanlar fyi hal üzere olduklan sürece kararlannızı kıyasa göre 
verin; bozulduklannda ise, istihsanda bulunun"96 diyerek, mevcut kanun 
kurallarının kötülükleri önlemede yetersiz kalması halinde istihsan prensibi 
kullanılarak daha etkin önleyici hükümler verilmesini önermiştir. Muvaffak 
b. Ahmed el-Mekki (ö.568/1198) iyas'ın bu sözünü aktardıktan sonra: "Yani, 
kıyas olumsuz sonuç verdiğinde iki görüşten daha dakik olanını uygulaym"97 

yorumunu yapmaktadır. Yine iyas b. Muaviye: "Gördüm ki mahkemede veri
lecek karar insanlana istihsan (güzel, faydalı) addettikleri tarzda olmalı-

91 Şelebl, Ta 'lll, s. 80-81; Karaman, ictihad, s. 89. 
91 Schacht, lslfım H11kıılama Giriş, Çev. Mehmet Da~-Abdülkadir Şener, AÜIFY, Ankara 1977, s. 48-49. 
93 Şeybfinl, e/-Ciimi11's-saglr, ldarctU'l -Kur'an, Karaçi-Pakistan, ts., s. 245, 295, 319, 360, 376; Saymeıi, Ahblir, s. 25: 
Mekkl, Menlikıbii Ebi Hanife, Daru'l-Kütübi'J-Arabiyye, Beyrut 1981. 1,75, 81,84, 85. 
94 lbn Hazm, Mülahhauılibtôli '1-/ayiis ve 'r-re 'y ve '1-istihsôn ve 't·taklid ve 't-ıa 'li/. thk. Said ei-Afgani. Matbaatü 
Cllmiati Dımeşk, 1960, s. 5. 
9ı İbn Hazm. tı .g.e. , s. 9. 
96 Cessas, ei-Fiisiil fi'I· IISÜI. thk. Acil Cisim en-Ncşmi. VezaretO'I-evkaf ve'ş-şüün el-lslamiyye, Kuveyt 1988. IV, 
229; Mekki, Meniikıb, ı, 84. 
97 Mekkl, Menôkıb, 1, 84. 
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dır"98 diyerek verilecek hükmün, hakkaniyete uygun ve kamu vicdanını in
citmeyecek şekilde olmasının gereğine işaret etmiştir. 

Oryantalistlerden Ignaz Goldziher (ö.l921) istihsan prensibini bizzat 
Ebu Hanife'nin koyduğunu söyler.99 Schacht ise, istihsana benzeyen bir 
metod ve mefhumun Ebu Hanife'den önce var olduğunu, sonra onun da bunu 
kullanmaya ·başladığını fakat terimi teknik olarak ilk defa kullanıp geliştire
nin Ebu Yusuf Ya'kub b. İbrahim (ö.l82!798) olduğunu iddia eder. 100 Ebu 
Hanife'nin fıkıh alanındaki eserleri mevcut olmadığı için bu konuda kesin bir 
ifade kullanmak zor gözükmektedir. Fakat öğrencilerinin eserleri elimizde 
bulunmaktadır ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybant (ö.189/805) eserlerinin 
birçok yerinde Ebu Hanife'ye istihsan nisbetinde bulunmaktadır. 101 Buna 
göre, bu terimi ilk defa Ebu Hanife'nin kullandığı daha gerçekçi gözükmekte
dir. Ebu Yusuf' da bu terimi hocası Ebu Hanife'den almıştır. Yoksa Schacht'ın 
iddia ettiği gibi terimin ilk mucidi o değildir. 102 

Ebu Hanife ve önde gelen öğrencilerinden Ebu Yusuf, Muhammed ve 
Züfer'in, istihsan terimini nerede ve ne surette kullandıklarını kendilerinden 
nakledilen istihsan örneklerini inceleyerek anlamaya çalışalım. 

ı . imam Ebu Hanife ve istihsan 

Ebu Hanife, ilmi çalışmalan ile birlikte ticaretle de meşgul olması se
'bebiyle daima hayatın sosyal ve ticari problemlerine yakın olmuş, karşılaştığı 
meseleler, kepdisine yöneltilen sorularla ilgili olarak sayısız ictihatta bulun
muş ve çokça kıyas ve istihsana başvurmuştur. Ancak ictihad metodunu 
açıklayan herhangi bir eser bırakmaması ve kendisinden, çok kullandığı 
prensiplerden olan istihsanın mahiyetini ortaya koyacak bir tanımın nakle
dilmemesi nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştır. 

Bununla birlikte onun ictihad metoduna ve kullandığı istihsan prensi
bine ışık tutacak mahiyette bazı nakiller de yok değildir. Bunların birinde 
EbU Hanife ictihad metodunu şöyle açıklamaktadır: "Bu lursam Allah 'zn Kita
bını almm. Orada bulamazsam Allah Resr1lü'nün sünnetini ve nesilden nesi/e 
güvenilir raviler vasttasg!/a aktanlan sahih eserleri almm. Allah'ın Kitabzn
da ve Allah Resr1lü'nün sünnetinde bulamazsam sahabeden dilediğimin gö
rüşünü alır, dilediğimi bırakmm; sonra onların görüşlerini bırakıp başkala
nnzn görüşlerine başvurmam. iş İbrahim 'e, Şa'bfye, Hasan'a, Muhammed b. 
Sfrin'e (ö.JJ0/728), Sa'id b. el-Müseyyib'e - daha başka tabifn müçtehitleri-

911 Cessas, ei-Füsul, IV, 229. 
99 Şener, Abdülkadir, ls/ilm Hukukunuıı Kay11rıklrırmdtm Kıyns. istilısrın ve /sı/sl(l/1, DIB Yay .. Ankara 1974, s.l l6. 
100 Schacht, Origins, s. 112. 
101 Şeybfinl, el-Asi, thk. Ebu'I-Ve fa ei-AigAn1. Alemü'l-kütüb, Beyrut 1990, 1, 55.201 -202, 368; ll, 358-359; IV, 465-
466, V, 103-104, 128-129; a.ml f., ei-Cilmiu 's-snğir, s.90, 2ı2. 245,295,319. 
102 Ahmed Hasan, "İlk lctihad Model/ed ', Oryantalist Yaklaşıma İtirazlar, Derlemc-Tcrceme Mehmet Emin Özafşar. 
Araştırma Yay1nlan, Ankara 1999, s. 132. 
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nin isimlerini de saydı- geldi mi onlar nasıl ictihad ettilerse ben de öyle 
ictihad ederim". 103 

Bir rivayette de, hakkında sahabe ve tabiinden de olsa sahih bir hadis 
bulunan meseleyle karşılaştığında o hadise uyardı; aksi halde kıyasa başvu
rur ve onu da çok iyi yapard ı. 104 İmam Şafii: "İnsanlar kıyas ve istihsan ko
nusunda Ebu Hanife'nin aileJertleri sqyılır"ıos diyerek onun bu husustaki 
vukufiyetini itiraf etmektedir. 

Kıyas konusunda kendisini iblise benzeterek eleştiren kişiye: "Biz bir 
meseleyi diğerine, Kitap veya sünnette ya da ümmetin ittifakmda mevcut 
olan bir asıla dayandırarak, kıyas ediyoruz ve ictihadımızı da, mevcut esas
lara tabi olmaya önem vererek yapıyoruz'"06 cevabını vererek kıyası nasıl 
yaptığını açıklamaktadır. Yine başka bir rivayette: "Kıyas her şeyde uygula
namaz"ı07 diyerek, kıyasın her konuda başvurulabilir bir prensip olmadığına 
dikkat çeker. Hatta bazı şart ve hallerde kıyasa başvurmanın kötü sonuçlar 
doğurabileceğine: "Mescide bevletmek kıyasm bazısından daha iyidir"ıoa sö
züyle işaret eder. 

imam Ebu Yusuf da hocasının ictihad metodu hakkında şöyle demekte
dir: "Ebu Han!fe kendisine bir mesele getirildiğinde, bu konuda bildiğiniz 
eserler nelerdir? diye sorardı. Biz eserleri naklettiğimizde o da bildiklerini 
zikreder ve meseleyi ona göre incelerdi. Mesele hakkında iki kavil oluşur ve 
bir tarqfta eserler dahaJazla olursa onu tercih eder, birbirine yakın olursa da 
birisini seçerdi. Sonra (eser bulunmadığında) kıyasa başvurur; kıyas kötü 
sonuca götürdüğünde ise, onu bırakarak istihsan yapard ı." ıo9 Kı yasa çokça 
başvuran EbU Hanife, şayet kıyasla vardığı hüküm, dinin ruhuna, genel 
prensip ve arnaçianna uygun düşmezse ilk bakışta farkedilmeyen, ancak 
biraz düşünüp incelemekle anlaşılabilecek olan müessir illeti kavrayarak ve 
daha kuvvetli bir delile dayanarak istihsan metoduyla ictihadda bulunur
du.ııo 

Ebu Hanife, ticari hayatla devamlı irtibat halinde olması hasebiyle pi
yasadaki alış-veriş şekillerini, ticari örf ve adetleri, insanların problem ve 
ihtiyaçlarını çok iyi biliyordu. Bunun kendisine kazandırdığı bilgi, tecrübe ve 
meleke sayesinde insanların maslahatına, adalete, genel ve yaygın uygula
maya (ört) ters düşen kıyas hükümlerini terk ede.rek istihsan prensibine baş-

'i' vurmaktaydı. ı ı 1 Öğrencisi Muhammed eş-Şeybanl naklettiği bir rivayette: 

lOJ Saymeri, Ahbar, s. 24; Hatib eı-Bagdadi, Tarih, Daru • ı-Kitabi' ı-Arabi, Scyrut ts., X !ll, 368; Mekki, Menlikıb, 1, 80. 
104 Hatlb, Tarih, XIII, 340; lbn Hacer ei-Heytemi, el-flayrlitü '1-hmin ji Meıılikıbi'l-lmlimi '1-A 'zam Ebi Hanife eıı-
Nu'mlin, thk. Halil ei-Meys, Daru'I-Kütübi'l-ilmiyye, Beyrut 1983, s. 41. · 
105 Saymer1, Ah bar, s. 26. 
106 Mekki, Menôkıb, ı , 74. 
101 Mekki, a.g .e., ı, 74. 
101 Saymert Ahbar, s. 27; Mekki, a.g.c., ı, 81. 
ll)') Mekki, n.g.e. , 1, 85. 
110 U:ıunpostalcı, Mustafa, "EbO Hanife", DlA, X. 136. 
11 1 EbO Zehra, Muhammed, Ebü Hanife, Dlru'l-Fikri ' I-Arabi, Kah i re ts., s. 75. 
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"Ebtı Hanlfe kıyaslar hakkında arkadaşlarıyla tartış1r ve onlar hakkı ortaya 
çıkarmak maksadıyla ona karşıjikir/er ileri sürerlerdi. Nih&yet 'ben istihsan 
ed{yorum' dediğinde onun istihsanla ortqya koyduğu meselelerin çokluğun
dan dolayı hiç kimse onayetişemezdi ve herkes kendijikrini bırakarak onun 

.fikrine katılırdı" 112 demektedir. Bunun sebebi, Ebu Hanife'nin meseleler ara
sındaki açık veya gizli illetleri bulup onları kolayca kavraması , insanların 
muamelelerine ve maslahatma uygun ve adaleti gerçekleştirecek olan hüküm 
ile amel etmesiydi. 113 

· Ebu Hanife'nin istihsan prensibini, dinin genel ilkelerine uygun bir şe
kilde maharetle ve ustalıkla uygulamasından dolayıdır ki İbn Şübrüme: "Bir 
kimsenin Allah 'ın dini hakkında re yi ile söz söylemesi caiz olursa bu ancak, 
Ebtı Hanife'nin 'istihsanyaptım' demesinde olur" 114 demiştir. Ebu Hanife'nin 
istihsan prensibini hangi millahaza ve öngörülerle uyguladığına ışık tutması 
bakımından Sehl b. Müzahim'in şu sözleri oldukça önemlidir: "Ebtı Hani-

fe'nin sözü, güvenilir olanı almak, çirkin olandan sakınmak, insaniann tea
mü/üne; ha/lerinin, işlemlerinin ve işlerinin istikamet üzere olmasına bak: 
mak, olqylan önce k!}'asa göre çözüm/emek, bu olmadığında müslümaniann 
teamülüne müracaat etmektir. ittifakla bilinen sahih hadis ile amel eder son
ra kıyas mümkün ise onun üzerine kıyas yapar, daha sonra da istihsana 
başvururdu. Kıyas ile istihsandan hangisi daha kuvvetli, güvenilir ise ona 
müracaat ederdi. " 11 5 Ayrıca Ebu Hanife'den istihsanın meşruiyeti hakkında: 
"İstihsan dinde şer'f hükümleri gerekli kılan bir delildir" 116 sözü nakledilınek
tedir. 

Ebu Zehra, Ebu Hanife'nin, istihsanı. başarı ile uygulamasının arkasın
daki temel amillere şöyle işaret etmektedir: "İstihsam mükemmel bir şekilde 
uygulqyıp onun vasıtasıyla istinbatta bulunması ancak, · insanların masla
hatlarını çok {yi idrak etmesi, muamele tarzlarını bilmesi, Şari'in koyduğu 
temel ilkelere vak!f olması, gizli illetleri çıkartma ve münasib (hükme uygun) 
vas!flan bulup hükümleri onlara bağlama konusunda kudretli olması ve hü
küm/erin başka olaylara dayayı/masmda etkili olan gizli kıyaslar karşısmda 
açık kıyaslan btrakma konusunda maharetli olmast sayesinde olmuştur" 
demektedir. 117 

Ancak Ebu Hanife 'nin kendisinden, bu kavrarnın ne anlam taşıdığı ve 
hangi şartlarda meşru bir delil olacağı konusunda bir açıklama gelmemiştir. 
Bununla birlikte öğrencilerinin (Ebu Yusuf ve Muhammed) eserlerinde ona 
nisbet edilen istihsan örnekleri incelendiğinde istihsanı genel olarak "kıyası 
terketrne" anlamında kullandığı anlaşılmaktadır. Ebu Hanife kıyası bıraka-

112 Saymeri. Ahbfir, s. 25; Mekkl, Menakıb, ı, 81. 
113 EbQ Zehra, Ebıl Hanife, s. 330, 332, 344; U:ı:unpostalcı, "Ebü Hanife", X, I 36. 
114 Mekki, Menfikıb, I, 84. 
115 Mekk1, a.g.e., I, 75. 
116 Maverdi, Ebu'I-Hasan Ali, Edebü'l-kfidi, thk. Muhy1 Hilal es.Serhan, Matbaatü'l-lrşad, Ba~dad 1971 . I, 649-
650. 
117 Ebu Zehra, Ebü Hanife, s. 364. 

ı 
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rak istihsan ile amel etmesinde kendisine özgü, önem verdiği birtakım delil 
ve öngörülere dayanmıştır. 118 Ebu Hanife'den nakledilen istihsan örneklerini 
incelediğimizde, onun istihsanı şu anlamlarda kullandığım görürüz: 

ı . Sabit olan bir hadise dayanarak kıyası (genel kuralı) terketme. 119 

Mesela, namazda kahkaha ile gütmek, kıyasa (genel kurala) göre abdesti 
bozmamaktadır. Çünkü abdest, bedenden çıkan bir necasetle bozulur, gülrnek 
ise böyle bir şey değildir. Gülrnek abdesti bozmuş olsaydı namaz ile namaz 
dışının , abdestin bozulması konusunda bir farkın olmaması gerekirdi. Hal
buki namaz dışında gülrnek ile abdest bozulmaz; bu kıyas hükmüdür. Fakat 
EbU Hanife ve arkadaşlan Hz. Peygamber'den nakledilen: "Sizden kim gül
düyse abdesi alsın ve namazını iade etsin"120 hadisine dayanarak kıyas 
hükmünü bırakıp istihsan yapmışlardır. 121 

Yine Ebu Hanife ve arkadaşları, Ramazanda unutarak yiyip içen kim
senin orucunun istihsana göre bozulmayacağı görüşüne sahiptirler. Kıyas 
hükmüne göre, kasden yiyip içenin orucu bozulduğu gibi unutarak yiyip içe
nin de orucu bozulur. 122 Nitekim Ebu Hanife: "Bu konuda rivayet olmasaydı 
kıyasa göre hüküm verirdim" 123 diyerek buna işaret etmiştir. 

2. Sahabe icma'ından dolayı kıyası terketme. 124 Serahsi'nin naklettiği
ne göre, kan-kocanın birlikte dinden dönmeleri (irtidat) halinde kıyasa göre 
aralannın ayrılması gerekmektedir. Çünkü ikisinin dinden dönmesi başlangıç 
itibariyle nikah kıyılmasına engel teşkil etmektedir, aynı şekilde nikahın 
devamına da mani olur. Fakat Ebu Hanife ve öğrencileri Ebu Yusuf ve Mu
hammed bu kıyas hukmünü, Beni Hanife olayında sahabe ittifakına dayana
rak terketmişlerdir. Bilindiği üzere zekatı vermeyi reddederek Hanife oğulları 
dinden dönmüşlerdi. 125 Bunun üzerine, Ebu Bekr onları tevbe etmeye çağır
mış ama tevbeden sonra nikahlannı yenilemelerini onlara emretmemiştir, 
ondan başka bir sahabi de bunu istememiştir. 126 

3. Sahabeden nakledilen eseriere dayanarak kıyası terketme. 127 Mesela, 
koca karısına, "seç" diyerek evliliğin devamı ile ilgili tasarrufta ona yetki 
verse ve o da kendisini seçse, kıyasa göre niyet etse bile boşanma gerçekleş
mez. Çünkü, kadına yetki verme ancak, kocanın bizzat kendisinin yapmaya 
malik olduğu hususlarda geçerli olur. Koca kendisi: "Kendimi sana kar_şı 
seçtim" dese bu sözle boşama olmaz. Dolayısıyla kendisi için geçerli olmayan 

111 Baıtacl, Menahicil 't-ıeşri ', ı , 357. 
119 Serahsi, ei-Usıil, ı, 339; Ebu Zehra, Ebıi Hanife, s. 290-29ı, 293-294; Ballac1, Meua/ıicü ·ı-teşri', ı , 359. 
I:!O Havarzimt, Ebu'ı-Moeyyed Muhammed b. Mahmud, Cômiu nıesfilıidi 'l-lmam, Daru'l-KUtübi'ı-iımiyye, Beyrut ts., 
1, 247-248; Darekutni, es-Süuetı,l, 161-l7ı ; Beyhaki, es-Sıiııen, l, 146-147. 
121 Cessas. e/-Fiisı11, lV, ıı6; Scrahs1, e/-Mebsüı, ı. 77-78. 
122 Cessas, n.g.e., IV, 116; Serahsi, n.g.e., ll l, 65. 
m ŞeyMni, e/-Hiicce alti e/ıli '1-Medine. n.şr. Mehdi Hasan ei-Kcylani. Alemü'l-kütOb. Beyrut, ıs .• 1, 392; Heytemi, ei
Hayratü '/-hısan, s. 104; Dehıevi, Hficcetullahi'l-bd/iğa, Daru't-Tür!ls, Kaıiire, ts., 1, ı61. 
124 Baltac1, Menahiefi ·ı-teşri ', 1, 359. 
125 Buharl "Zekat" 1· MUslim "İmAn" 8 
126 Serahsl, e/-Meb;uı: V, 49. ' ' ' 
127 Serahs1, ei-Usıil, ll, 105. 108, 110, 113; Ebü Zehra, Ebü Hanife, s. 311; Baltac1, Menahicı'i 'ı-ıqri ', l, 359. 
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bir sözle karısına da yetki veremez; bu kıyas hükmüdür. Fakat Ebu Hanife ve 
ashabı Hz. Ömer, Osman, Ali, İbn Mes'ud, İbn ömer, Aişe gibi sahabelerden 
bu konuda nakledilen eseriere dayanarak kıyas hükmüf\ü terkedip istihsan 
yapmışlardır. 128 

Ebu Hanife bu örnekte olduğu üzere, sahabe kavline dayanarak kıyası 
bıraktığı gibi sahabe fiiline dayanarak da kıyası terketmiştir. Bunların biri
sinde, güvercin ve su kuşu pisliğinin namaza mani olmayacağı görüşü 
istihsan prensibiyle benimsenmiştir. Çünkü sahabeden İbn Mes'ud, bir defa
sında üzerine güvercin pislemiş, o da onu parmağı ile silmiştir. İbn Ömer de 
benzer bir olayda kuş pisliğini taşla silmiş ve yıkamadan namaz kılmıştır. 
Kıyasa göre diğer pisliklerde olduğu gibi bunun da namaza mani sayılması 
gerekirken, Ebu Hanife ve ashabı, sahabeden İbn Mes'ud ve İbn ömer'in fiil
Ierine dayanarak bu kıyas hükmünü bırakıp istihsan yapmışlar ve bunu na
maza mani görmemişlerdir. 129 Hatta bu, sahabeden tek bir kimsenin görüşü 
olsa bile kıyasa takdim edilmekteydi. Hanefilerden Ebu Sa'id Ahmed b. Hü
seyin el-Birda'i'nin (ö.3 17/929) şu sözü bunu te'yid etmektedir: "Sahabeden 
tek bir kişinin sözü k{Yasa takdim edilir; onun sözüyle k{Yas bırakılır. Biz 
hocalanmızı bu görüş üzerinde bulduk". 130 

4. Toplumda yerleşik ve yaygın olan örfe istinaden kıyası terketme. 
Mesela, bir kimse satın aldığı eşyanın evine kadar götürülmesini şart koşsa, 
kıyasa göre bu alış-veriş fasid olur. Fakat Ebu Hanife insanların uygulamala
rını, örf ve adetlerini dikkate alarak bu akdi caiz görmüştür. Bu, örfe daya
nan bir istihsandır. 131 

S. Bir meselede hemen akla geliveren kıyası , maslahatı gerçekleştirme 

konusunda daha etkili başka bir illet ve öngörü sebebiyle terketmesi. 132 Me
sela, nafile kılan bir kimse namaza ayakta başlasa sonra özürsüz olarak 
oturmak istese Ebu Hanife'ye göre bu, istihsan prensibi uyannca caizdir. Ebu 
Yusuf ve Muhammed kıyasa dayanarak bunun caiz olmadığını söylemişler

dir. Onlar bu namazı, kılınması nezredilen namaza kıyas etmişlerdir; iki re
'kat namaz kılınayı adayan bir kimsenin özürsüz oturarak kılması caiz olma
dığı gibi nafileye ayakta başlayanın da daha sonra oturarak devam etmesi 
caiz olmaz, demişlerdir. Ebu Hanife ise, nafilede özürsüz olarak oturmak farz 
namazda özürlü olarak oturmak gibidir; farz namazın başında veya deva
mında oturması arasında fark olmadığı gibi burada da fark yoktur, demekte
dir.ı33 

121 Serahsi. ei-Mebsüı, VI, 210-21 1; EbQ Hanife'nin sahabe kavli ve eserlerine dayanarak bıraktı~ı kıyas örnekleri 
yoktur. Bkz. n.g.c, XIII, 17; a.mlf. e/-Usıi/, 11 , 105-106, 110-11 1; Mekkl, Mem'ikıb, ı. 83-84. 
19 Scrahsi. ei-Mebsut, ı, 56-57. 

130 Serahsi, el-UsUl, ll, 105. · 
131 Serahsi, ei-Mebsuı, XII, 199; b~ka örnekler için bkz. a.g.e., XI, 159, 180-18 1, 192-193; XII, 84, 159. 
132 Balıacı, Meniihicü 't-teşrl ', 1, 361. 
ı n Serahsi, ei-Mebsuı, ı , 208. Örnekleri için bkz. a.g.e., 1, 49-50; 183; VII, 8; Şeyb~T. c/-Ctimi'u 's-snğlr. s. 90, 192-
193, 212, 245. 

.ı 

1 
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Ebı1 Hanife burada, nafile kılan kimseyi, iki rekat namaz kılınayı ada
yan kimseye değil, özürlü halde başında veya devamında oturolması caiz 
olan farz namazı kılan kimseye kıyas etmeyi tercih etmiştir. Halbuki ilk ba
kışta akla gelen nezre kıyas etmektir. Çünkü iki rekat namaz kılınayı adayan 
kimse, adamakla bunu yerine getirmeyi kendisine gerekli kılmıştır; nafileye 
başlayan da bu ibadete başlamakla onu tamamlamayı kendisine gerekli kıl
mıştır. 134 Başlangıçta her ikisi de (nezreden ile nafile kılan) muhayyer idiler, 
onları yapmak zorunda değillerdi. 135 Bu bakımdan ilk akla gelen şey her iki 
meselenin birbirine kıyası olmaktadır. Ancak Ebı1 Hanife bunu değil gizli 
(hafı) diye isimlendirilen kıyas türünü tercih ederek istihsan yapmıştır. Ge
rekçesi şudur: Farz namazda özürlü kimsenin oturmasına izin verilmesi, 
ondan zorluk ve meşakketi kaldırma esasına dayanır. Burada nafile namaz
da, esas itibariyle kılınması tercihe bırakılmış, zorunlu olmayan bir namaz
dır. Bu bakımdan nafile kılan kimseden, farz namazlarda olduğu gibi bütün 
rükün ve şartlan tam olarak yerine getirmesini isternek o kişiye zorluk ve 
meşakket yüklemek olur. işte bu zorluğu gidermek için nafile namazın her 
şekilde kılınınasma müsaade edilmiştir. 136 

Ebı1 Hanife'nin istihsan terimini kullanarak yaptığı ictihatlannda yu
karıda zikrettiğimiz bu manaları görmekteyiz. Bunlardan hadisler, sahabe 
icmaı, sahabe eserleri ve örfle kıyasın terkedilmesi başka fakihlerin 
ictihadlarında da görülmektedir. Ancak alimler arasında tartışma, ilk planda 
hemen akla gelen açık kıyası bırakıp, daha dikkatli ve detaylı düşünmeyle 
antaşılıp ulaşılabilen gizli kıyası tercih etme konusunda olmuştur. İstihsanın 
bu türünde fakih kendi nezdinde sabit ve geçerli olan bir takım meşru delil ve 
öngörülere dayanmaktadır ve bunlar başkaları nazarında makbul sayılama
yabilmektedir. 137 

Ebı1 Hanife'nin istihsan tarzındaki ictihadlan, meseleye ilk bakışta 
hemen akla gelen kıyası ve genel kuralı terketme esasına dayanmaktadır. 
Önüne gelen meseleler hakkında nass bulunmadığında ustalıkla kullandığı 
kıyas prensibine göre ilk akla yatan hükmü vermekte, daha sonra mesele ile 
ilgili kendisine bir hadis, saMbe icmaı, sahabe kavli veya fiili" ulaştığında 
veya kıyas hükmünün insanları meşakkat ve sıkıhtıya düşürdüğünü 
farkettiğinde yahut kıyas hükmüne aykırı yerleşik bir örf ve uygulamanın 
olduğunu gördüğünde ya da aynı meselede maslahatı daha etkin olarak ger
çekleştirecek, illeti daha kuwetli başka bir kıyas hükmünün var olduğunu 
tesbit ettiğinde önceki kıyas hükmünü terketmekte138 ve bu yeni hükme 
istihsan adını vermektedir. 

134 Hanelllere göre başlanan nafile ibadeıleri tamamlamak vacibtir. Bk2. Serahsi, el-Usul, ı. 115-116. 
ı ıs Baltacı, Mentihicii ·ı-teşri', I, 362. 
116 Serahs1, ei-Usül, ı , 115. 
137 Baltae ı , Menôhicü't-teşri', ı, 363. 
lll Baltae ı . Menôhicü 'ı-teşri', ı. 365. 
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Sonuç olarak bütün bu istihsan örnekleri EbO Hanife ve öğrencilerinin 
insanların maslahatlanndan başka, bir hadis veya bölgelerinde mevcut ve 
yaygın olan bir örf sebebiyle de kıyası terkettiklerini gösterir. Bu onların. 
rivayeti rivayet olduğu için, veya örfü örf olduğu için kıyasa tercih ettikleri 
anlamına gelmez. Aksine onlar, rivayetin veya örfün kıyastan daha çok in
sanların maslahatına, kamu yararına uygun düştüğünü düşündükleri için 
böyle yaparlar. 139 

2. Ebfı Hanife'nin Öğrencileri ve İstihsan 

önde gelen öğrencilerinden Ebu Yusuf'un istihsan ictihadı ile ilgili usu
lünü, onun vermiş olduğu fetvalardan ve bazı sözlerinden çıkartmak müm
kündür. Ebü'l-Hasan el-Kerhi'den (ö.340/952) nakledildiğine göre: "Ebu Yu
sılf bazı meseleler/e ilgili şöyle derdi: 'Kıyas şöyledir, ancak eserden dolayı 
onu terkettim" . Kerhi'ye göre burada "eser" den maksat, akranı olan diğer 
sahabilerden aksi bir görüş geldiği bilinmeyen sahabi görüşüdür. Bu, şunu 
ortaya koymaktadır: Ebu Yusuf'a göre. akranlarından aksine bir görüş oldu
ğu bilindiğinde sahabiyi taklit etmek kıyastan daha evladır. 140 Serahsi de 
Kerhi'den bu nakli şu ifadelerle aktarmaktadır: "Bu eser, sahabeden bir tek 
kişinin sözüdür. Bu açrkca göstermektedir ki onun mezhebi, sahabe sözünün 
kıyasa takdim edilmesidir. "141 

EbO Yusuf, eserleri günümüze kadar ulaşıp da istihsan terimini kulla
nan ilk fakih olarak gözükmektedir. Fakat Schacht' ın iddia ettiği gibi bu te
rimi teknik olarak ilk kullanan kişi o değildir. 142 Kanaatimizce o, bu prensibi 
hocası Ebu Hanife'den almış ve onu ictihadlarında ustalıkla kullanmıştır. 
Hadis ve eseriere mümkün mertebe sıkı bağlılığına rağmen üstlendiği kadılık 
görevinin etkisi , siyasi lhayat ve idari işlerle iç içe olması neticesinde istihsan 
prensibini ictihadlarında çokça kullanmıştır. 143 

Ebu Yusuf da istihsan terimini hocası EbU Hanife gibi kıyasa mukabil 
olarak kullanmıştır. 144 Bazen, "güzel buluyorum ( = estahsinü)" yerine "çirkin 
buluyorum ( =estakbihu)" ifadesini kullandığı da olmuştur. Mesela, üzerine 
başkasının devesi saldıran kişi onu öldürse, Ebu Hanife ve Muhammed'in 
kıyasa dayanan görüşüne göre sahibine kıymetini tazmin etmesi gerekir. Ebu 
Yusuf ise bu konuda, "ona kıymetini tazmin ettinneyi çirkin buluyorum 
(=estakbihu)" 145 diyerek tazmin ettirilmemesinin istihsan hükmü olduğuna 
işaret etmiştir. 

139 Ahmed Hasan, "lık lctihad Modelleri", s. 132. 
14° Cessas, ei-Fiirul, lll , 36 1. 
141 Serahsi , Usul, n, 105. 
142 Schacht, Origins, s. 112. 
141 Matlub, Mahmud, EbU Yusuf, Camiatü BaMad, Bagdad 1972, s. 129. 
144 Ebu YOsut: el-Harlic, Oaru'I-Ma' rife, Beyrut 1979, s. 178, 182, 189; Taha\11, Ebü Ca' te r Ahmed. el-Muhtasar, thk. 
Ebu 'l-Vefıl el-Afgani, Daru lhyai'l-uiOm, Beyrut 1986, s. 2 11,342, 402; Serahsl, el-Mebsfit, ı, 87-88, 183; ll, 13, 214; 
lll, 105. 
14s Tahavl, el-Muhtasar. s. 258. 
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Ebu Yusuf'un istihsan prensibine göre verdiği fetva ve hükümler ince
lendiğinde onun istihsanı başlıca şu anlamlarda kullandığı görülmekted ir: 

ı . Nassa dayanarak istihsan yapması. Namazda gülrnekten dolayı ab
destin bozulması , unutarak yiyip içmekten orucun bozulmaması , 146 ziraat 
ortaklığı (müzaraa) ve ağaç-emek ortaklığı (müsakat) akdinin cevazı 147 gibi 
meselelerde hadi siere dayanarak kıyas hükmünü terketmiş, istihsan yapmış
tır. 

2. Sahabe ittifakınadayanarak istihsan yapması. 148 

3. Sahabesözüne dayanarak kıyası terkedip istihsan yapması. 149 

4. insanların teamül ve örflerine binaen kıyası terketmesi. 150 Mesela, 
kocanın karısının yerine, onun emri olmaksızın fıtır sadakasım vermesini 
Ebu Yusuf istihsana göre caiz görmektedir. Çünkü örf ve adete göre fıtır sa
dakasım ödeyen kocadır; dolayısıyla kadının emri adete göre sabit hükmün
dedir. 151 

Ebu Yusuf zamana bağlı olarak örfün değişmesiyle, önceden verilmiş 
olan hükümterin de değişeceği görüşündedir. 152 Mesela Hz. ömer'in haraç 
vergis i olarak belirlediği miktara bağlı kalmamış, onu gününün şartlarına 
göre yeniden tesbit etmekte bir sakınca görmemiştir. 153 Aynı şekilde, Hz. Pey
gamber faiz yasağı ile ilgili olarak bir maddenin ölçekle (keyll) veya tartıyla 
(veznt) alınıp satılınasını hükme bağlamışsa bu maddenin her zaman bu 
şekilde alınıp satılması gerekir, bu konuda örfe itibar edilmez. Bu Ebu Hanife 
ve Muhammed'in görüşüdür. Ebu Yusuf ise örfün değişmesi halinde ölçekle 
olanın tartıyla , tartıyla olanin ölçekle alınıp satılabileceği kanaatindedir. 154 

Onun bu istihsanı, zaten mevcut ola{l örfe dayalı olarak gelen nassa istinad 
etmektedir. 155 Dolayıs ıyla örfün değişmesiyle ona bağlı olarak hükümde de
ğişmiştir. 

5. Zamret ve ihtiyaca binaen kolaylaştırma, zorluğu kaldırma ve zararı 
giderme esaslarına dayanarak istihsan yapması. 156 Zorluk ve güçlüğü kal
dırmak maksadıyla bir şehirde birden fazla yerde cum'a namazının kılınma
sına cevaz vermesi,157 komutanın savaş bölgesinden elde edilen ganimetieri 
İslam ülkesine taşıma imkanı bulamaması halinde, orada gaziler arasında 

ı06 Cessas, el-Fasul, ıv, 116-117. 
"

7 Serahs'i, el-Mebsut, XX lll, 2, 32. 
ı•s Senıhsl, ei-Mebsuı, V, 49. 
ı49 EbO Yusuf; el-Harac, s. 178; Cessas, ei-Fiisül, lll, 361-362; Senıhs1, ei-Usül, ll . 106, ı 10. 
ıso EbQ Yusuf; ei-Harllc, s. 178. Örnekler için bkz. Cessas, el-Füsül, lll, 361-362; Scrahsi, el-Usıil. ll, 106, 1 10. 
ısı Serahsi, el-Mebsuı, lll, 105. Örnekler için bkz. a.g.e., V, 194-195, 213; VIII, 135, 186; XIX, 77-78,93. 
ısı Matlüb, EM Yusuf. s. 130. 
m EbO Yusuf; el-Harllc, s. 84. 
ıs•tbnü'l-HUmAm, Şerhu Fethi '1-kadir, Dllru'l-Fikr, Beyruı, ıs., VII, 1 S. 
ı ss Mat!Ob, EbU Yusuf. s. 130. 
ıS6 Matlub, a.g.e., s. 130. 
157 Serahsi, ei-Mebsüt, ll, 120; Kasllnl, Bedlliü 's-smılli 'fı Tertibi'Nerlli', Daru'l-Kiıabi'I-Arabi, Beyrut 1982, 1, 260. 
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taksim edebileceği ne dair görüşü, 158 müzaraa .ve müsakat akitlerinin caiz 
olduğuna dair görüşü 159 bu esaslara dayanan istihsanlardır. 

6. Bir meselede hemen akla gelen açık kıyası çeşitli itibar ve öngörülere 
dayanarak terkedip o konuda maslahata daha uygun, illeti daha kuvvetli 
gördüğü kıyası tercih ederek buna istihsan adını vermesi. Mesela, dört rekatlı 
nafile namaz kılan kimse ilk oturuşta teşehhüt miktarı oturmasa Ebu Hanife 
ve Ebu Yusuf'a göre namazı sahihtir. Bu gizli kıyas türü bir istifısandır. On
lar dört rekatlı nafile namazı dört rekatlı farz namaza kıyas etmişlerdir. Dört 
rekatlı farz namazın ilk teşehhüdünde oturmadığında namazı sahih olduğu 
gibi burada da sahihtir; hatta nafile farzdan daha hafif olduğu için evleviyet
le sahihtir, demişlerdir. Açık (celt) kıyas görüşünü tercih eden Muhammed ve 
Züfer'e göre namaz sahih değildir. Onlar da bunu, iki rekatlı sabah narnazına 
kıyas etmişlerdir. Buna göre nafile namazda her iki rekat başlı başına bir 
namaz hükmündedir; dolayısıyla iki rekatlı sabah namazında teşehhüde 
oturolmadığında namaz nasıl sahih olmuyorsa, başlı başına bir namaz kabul 
edilen dört rekatlı nafile namazın ilk iki rekatının teşehhüdüne oturulmadı
ğında da namaz sahih olmaz, dem i şlerdir. 160 

Ebu Hanife'nin bir diğer öğrencisi olan Muhammed eş-Şeybani, gerek 
ondan aldığı eğitim ve gerekse farazi, takdiri fıkhın sağladığı esneklik ve 
intikal çabukluğu nedeniyle problemlere acil çözümler getirebilme ve fıkhı 

yaşanan hayata cevap verebilir biçimde yorumlama yeteneğini haiz bir 
fakihdi. 161 Şeyhan i: "Hadis ancak re yle, reyde ancak hadis le istikamet bu
lur. Yalmz birisini {yi bilen kadılik ve miiftülükyapmaya ehil olamaz"162 di
yerek naslarla re'y ictihadı arasında makul bir denge ve ölçü ortaya koymuş
tur. Şeybant keyfi olarak, hiç bir delile dayanmadan hüküm verilmesi konu
su üzerinde hassasiyetle durmuş, bundan uzaklaşmak için nas olmayan ko
nularda kıyasa, o geçerli olmadığında veya olumsuz sonuçlara götürdüğünde 
de istihsana başvurmuştur. 

Şeybani, eserlerinin birçok yerinde: "İstihsanda bulunuyor, kıyası 
terkediyorum"163 demektedir. Onun bu istihsanı, kıyasın gereğine muhalif bir 
rivayeti veya genel ilkeleri esas almaktır. 164 İstihsan terimini kıyas mukabili. 
kıyası terketme olarak kullanmıştır. 165 Bazan de kıyas mu kabili olduğunu 
söylemeden, "bu istihsandır" veya "istihsana göre böyledir" demekle yeti
nir. 166 

151 Scrahsi, ei-Mehsüt, X, 34. 
ıs• Serahsl, ei-Mebsüt, XX lll, 2 vd .• 17, 32, 44, 56. 
160 Serahsl, ei-Mebsüt, ı, 183. Örnekler için bkz. Serahsi, n.g.e .• ll, 13, 2 14; VI, 28; XII, 12. 
161 Özen. ŞOkıil, Aklileşme Süreci, s. 307. 
162 Serahsi, ei-Usül, ll, ı 13. 
163 Şeybfini, el-Asi, ll, 238,370, 392; lll, 320; IV, 423. 457; V, lll , 169.-170. 190, 206-207. 
164 Hudari, Tiirfhaı-teşrf', s. 147, 150. 
165 Şeyooni, el-Ctimiu's-sngir, s. 90, 192.212,243, 245,332,410, 411. 
166 Şeyblnl, ei-Ciimiu 's-sağir, s. 122, 204, 295, 319, 361, 376. 
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Bazı kaynaklarda Şeybani'nin, "Kitdbü'l-istihsan" adlı eserinin var ol
duğu belirtilmekte167 ve bazı Hanefi usUl kitaplarında ondan alıntı lar yapıl
maktadır.1 68 Ancak yapılan alıntılardan, bu eserde.haber-i vahid olan hadis
lerle amel etme gereğinden ve onların bazı şartlarından; fıkhi meselelerde 
fasık, kafir, çocuk, bunak durumunda olan insanların verdiği haberlerin de
ğerinden söz edildiği halde istihsan kavramı hakkında bir açıklama görül
memektedir. Sözkonusu eserin, muhtemelen sonraki dönemlerde fıkıh kitap
larında yer alan, "istihsan ve kerahiye" bölümlerP69 tarzında telif edildiği 
anlaşılmaktadır. 

Şeyhani'nin istihsan prensibine göre verdiği hükümler şu esaslara da
yanmaktadır: 

ı. Nasslara dayanarak istihsan yapıp kıyası terketmesi. Şeyhani sünnet 
ve eserler varken kıyasa başvurolamayacağı görüşündedir. 170 Medinelilerin 
Ramazan'da unutarak yiyip içen kimsenin orucunu kaza etmesi gerektiği 
görüşüne karşı Şeybani: "Medineliler çok tyi biltyorlar ki hiç kimsenin redde
demeyeceği eserlerin varlığından burada reye başvurulmamalıdır. Ebu Hani-

Je, 'bu konuda rivqyet bulunmasaydı kazasım emrederdim' demiştir," demek
tedir.171 

Şeyhani bazan da ayetin umum ifadesini esas alarak kıyası 

terketmekte ve buna istihsan demektedir.172 Mesela, bühlğa ermeden ölen 
küçük kocanın gebe olan kansının iddeti, kıyasa göre dört ay on gündür; 
çünkü gebelik kocadan değil başkasından olmuştur. Fakat Şeybani, bu kıyası 
terketmiş ve_ istihsan gereği olarak, iddetinin doğumla olacağı görüşüne: 
"Gebe olaniann bekleme süresi ise, yüklerini bırakmalan (doğum yapmala
n)dır"1 73 ayetini delil göstermiştir. 114 

2. Sahabe sözleri ve fiilierine - ister ittifak şeklinde, ister bazılannın gö
rüşü şeklinde olsun- dayanarak istihsan yapması. 175 

3. Örfe dayanarak istihsan yapması. _Şeybani'nin istihsan fetvalannda 
örfün çok büyük bir yeri ve önemi vardır. 1 76 Bir kimse bir yerden (mesela) 
Kfife'ye· kadar bir binek kiralasa istihsana göre onunla evine kadar gidebilir. 

167 lbn Nedim, el-Fihrist, s. 288. 
168 

Cessas, ei-Füsül, HI, 167, 173; Serahsi, el-Usiil, 1, 328,332,336, 338; ll, 22, 24. 25. 
169 

Serahsi, el-Mebsiit, X. 145; Kasfuıi, Bedai', V, ı 18; Zcylal, Tebyinii'l-hal«iik Şerhu lcenzi 'd-dektiik, Daru'I-Kiıabi'l
lslilmi, Kah i re, ts., VI, 1 O. 
170 Şeybanı, el-Hücce, ı, 316; ll, 382. 
111 Şeybnnt, ei-Hücce, ı, 392. 
172 Cessas, ei-Fiisiil, IV, 245. 
m Talak, 64/4. 
174 Cessas, ei-Füsiil, IV, 245. 
m Dcs0k1, Muhammed, el-Imam Muhammed b. Hasan q-Şeyb6ni, Daru's-Şekafe. Katar 1987, s. 241. Örnekler için 
bkz. Serahsi, el-Mebsiit, ı , 56; Serahsi, Usiil, ll, 106, 110, 112. 
176 DesOki, el-Imam Muhammed, s. 242. 
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Oysa kıyasa göre, şehre girmesiyle sözleşme bitmiş sayılır. Şeyhani'nin bura
daki istihsan görüşü, mevcut örfe dayanmaktadır. 177 

4. Zorluğu kaldırıp zararı gidermek, kolaylığı sağlamak, zarılret ve ih
tiyaç gibi esaslara dayanarak istihsan yapması. 178 

S. Zarılret veya örf dışında adalet, hakkaniyet gibi mülahazalarla 
istihsan yapması. 179 Mesela, başkasının yerine hac yapan kimse müvekkilin 
emrine muhalif olarak hac ile birlikte umre de yapsa, kıyasa göre harcamala
rı tazmin eder; bu, Ebu Hanife'nin görüşüdür. Muhammed ise, istihsan ile 
hükmederek bu kişinin müvekkilin isteğine muhalif sayılmayacağını ve dola
yısıyla da harcamaları tazmin etmesi gerekınediği görüşünü savunmuştur. 
Çünkü o istenileni yerine getirmiş, bunun yanı sıra aynı cinsten bir ibadeti de 
ona eklemiştir. 180 

6. Açık kıyas karşısında gizli kıyası tercih ederek yaptığı istihsan. 
Şeybani, dinin temel ilke ve maksatlan çerçevesinde bazı mülahaza ve asılla
ra dayanarak bir meselede var olan iki kıyastan birini tercih etmiş ve buna 
istihsan demiştir. Gizli kıyasa dayanılarak verilen hüküm, açık kıyasın ger
çekleştirmediği mana ve gayeleri . gerçekleştirmekte, insanlardan güçlüğü 
kaldırıp yararlarını gözeten maksatlan içermektedir. 181 

Şeybani, açık deliliere aykırı olarak yapılan istihsan ictihadlannı keyfi 
karar verme olarak değerlendirip eleştirrnektedir. Konu ile ilgili bir meselede, 
Medinelilerin kendi rivayet ettikleri hadisiere aykırı düştüklerini belirttikten 
sonra: "Açıkça kendi rivayetlerini terkettikleri halde onlar nasıl asar ehli 
olabilirler? ( .. .) Bu ve benzeri örnekler, onların daha başka görüşlerinde de 
eserleri terkedip, hakkında bir eser vzya sünnet gösterernedik/eri şzyi 
istihsanla kabul ettiklerini gösterir"182 diyerek, hakkında hadis bulunan bir 
konuda istihsan yapıldığından ve başka bir hadise de dayandınlmadığından 
bunu yanlış bulup eleştirmektedir. 

Ebu Hanife'nin öğrencilerinden olan imam Züfer de, en iyi, dikkatli ve 
dakik kıyas yapmakla tanınmıştı. 183 Züfer, döneminde Hanefilere eleştirinin 
çoğalması üzerine: "Muhaliflerin sözlerine iltifat etmzyin. Çünkü Ebu Hanife 
ve arkadaşlarımız bir mesele hakkında Kitap, sünnet ve sahih kavillerden 
başka bir şzye dqyanarak konuşmamtşlardır. En sonunda da bu esaslar üze
rine ktyas yapmışlardır"ı 84 diyerek dayandıklan ictihad prensiplerini ana 
hatlarıyla ortaya koymuştur. 

ın Serahsi, el-Mebsut, XV, 171. Örnekler için bkz. a.g.e., Vlll, 135, 186; XII, 46; XV, 170, 172, 174. 
178 DesOki, el-lmtım Muhammed, s. 242-243. Örnekler için bkz. Seralısi, el-Mebsıit, ı, 87; XIV, 133. 
179 OesOkl, el-lmtını Muhammed, s. 243. 
180 Serahsl, el-Mebsıit, IV, 155; başka örnekler için bkz. a.g.e., ll, 89; IV, 89, 132. 
111 Desuki, el-imam Muhammed, s. 245: Örnekler için bkz. Şeybani, es-Siyerii'/-lceblr, s. 299; a.mlf., el-Ctinıiu ·s-satir. 
s.90, 192,212,245,3 19, 332. 
112 Şcybani, el-Hücce, 1, 222. 
ı u Sayın eri, Ah b/ir, s. 24; Hatlb, Ttırih , XIV, 246. 
184 Mekki, Mentikıb, 1, 75. 
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Züfer'in ictihadlarında dayandığı esaslar ana hatlarıyla hocası Ebu 
Hanife ve arkadaşları Ebu Yusuf ile Muhammed'den pek farklı değildi. Onla
rın hepsi ictihatlarında Kitap, sünnet, icma, sahabe kavilleri, kıyas , istihsan 
ve örf esaslarını genel ofarak Ebu Hanife'nin anladığı şekliyle kullanıyorlar
dı. Fakat onlar, bu esasların cüz'i meselelere tatbiki esnasında bazı ayrıntı

larda, bakış açılannda hocalarından farklı hareket etmekteydiler. Bunun 
sonucunda da aralarında birçok meselede görüş ayrılıkları olmuştur. 185 örne
ğin bir meselede, kıyasa veya kıyasın terk! olan istihsana müracaat ihtimali 
sözkonusu olduğunda, onların bazıs ı katı ve olumsuz sonuçlara götürmediği, 
aranan maslahatlara ters düşmediği kanaatiyle o mevzuda kıyasa göre hük
metmekte; diğerleri de kıyasın olumsuz sonuçlar doğurduğu gerekçesiyle 
arzulanan maslahatı gerçekleştiren olarak gördüğü istihsana göre hükmet
mektedir. 186 

işte Züfer'in, açık nassın bulunmadığı yerlerde, ictihadlarında umumi
yetle tercih ettiği, kıyası esas alıp ona göre hükmetme metodunu bu yönden 
değerlendirip anlayabiliriz. Bir meselede Ebu Hanife ve arkadaşlannın görüş
leri, kıyas ve istlhsan prensipleri açısından farklılık arzetse Züfer çoğunlukla 
kıyası istihsana tercih etmekte ve ona göre hüküm vermektedir. Nadir olarak 
da gizli kıyas anlamındaki istihsan ile nassa, sahabe kavline, mevcut örfe 
dayanan istihsan ile arneli kıyasa tercih ettiği görülür. 187 

Züfer'in istihsana göre hükmettiği meselelerden birisi şudur: İki ada
mın iki elini de kesen bir kişi hakkında hakim, kısas ve diyetle hükmetse ve 
bu arada elleri kesilenlerden birisi, diyeti almadan önce ve fakat hakimin 
hükmünden sonra, kısastan vazgeçip affetse, Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a göre 
diğer elleri kesilen kimsenin kısasın uygulanmasını isteme hakkı vardır; bu 
kıyas hükmüdür. Onlar bunu, hakimin hükmünden önce, elleri kesilenlerden 
birinin affetmesine kıyas etmişlerdir. Züfer ve Muhammed ise, elleri kesilen 
diğer kişinin bu durumda kısas isteme hakkının kalmadığı görüşündedirler ; 
bu da istihsan hükmüdür. Onlar da bunu, elleri kesilenlerden biris inin, diyeti 
aldıktan sonra affetmesi haline kıyas etmişlerdir. 188 

E. SONUÇ 

İstihsan kavramının ortaya çıkış süreci konusunda sonuç olarak şu 
(·'· tesbitleri yapabiliriz: 
il 

1. Hz. Peygamber (s.a.s.), sahabe, tabiin ve tebeu tabiinin ilk dönemle
rinde istihsan terimi, daha sonralan kazandığı teknik anlamında kullanıl
mamaktaydı. Ancak istihsanın manası, yapılan ictihatlarda mevcuttu ve bu, 
re'y veya re'y ictihadı kapsamı içerisinde yer atmaktaydı. İlk dönemde re'y, 
hem naslann doğru antaşılıp yorumlanmasında ve yeni olaylara tatbikinde, 

ı as Baltacı, Meniilıicü 'ı-teşri', l, 400-401 . 
116 Ballacı, Menlihicü 't·ll!4rl', 1, 413. 
ıaı Baltacı, Menlilıicii 'ı-teşri, 1. 422.423. 
111 Serahsi, ei-Mebsıir, XXVI, 141; Züfer'e ait başka istihsan örnekleri için bkz. a.g.e.,lV, 77; VII, 7; XXV, 36. 
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hem de hakkında nass bulunmayan konuların hükümlerini belirlemede en 
geniş anlamıyla kullanılmıştır. Bunun en güzel örneklerini ikinci halife Hz. 
Ömer'in ictihatlannda görebiliriz.189 Sahabe döneminde re'y, ·istihsan olarak 
bilinen şekilleriyle çokça kullanılmıştır. Bu, halkın maslahatını, eşitlik ve 
adaletini ilgilendiren konularda, katı ve açık kıyası terkederek, re'yi kullan
manın yegane metodu olarak uygulanmıştır. Başka bir ifadeyle, keyfi ve indi 
bir görüş olmayıp, duruma göre isabetli olan kararı vermenin bir yolu olmuş
tur.'90 

2. Tabiin ve tebeu tabiin döneminde de sahabe devrinde olduğu gibi 
re'y en geniş anlamıyla uygulanmıştır. Re'y, esnek ve dinamik bir tabiata 
sahiptir, olayları, İslam'ın ruh, hikmet ve adaleti ışığında hükme bağlar.'91 

İbnü'l-Kayyım'ın ifadesiyle re'y, delillerin çatıştığı herhangi bir konuda doğ
ruyu bulmak için düşündükten ve samimi olarak araştırdıktan sonra zihnin 
ulaştığı hükümdür. 192 Diğer bir ifadeyle re'y, eğer; o konu için bir vahiy inmiş 
olsa, veya Hz. Peygamber bulunmuş olsa onlar tarafından verilecek olan bir 
hükmü ifade eder.'93 

Tabiln fakihleri de sahabenin yaptığı gibi, yeni olaylar hakkında daha 
hayırlıdır, masiahat bunu gerektirir tarzında gerekçelerle daha önce bulun
mayan yeni hükümler ortaya koymuşlardır. 194 Bazen de mutlak ve genel 
naslarla amel etmeyi, masiahat ve insanların ihtiyacını dikkate alarak uygun 
bulmuyorlar; maslahatı gerçekleştirecek başka bir hükmü uyguluyorlardı. 
Narh koyma, yakının yakını lehine şahitlik yapmasını kabul etmeme örnekle
rinde olduğu gibi. 195 Onlar ictihatlannda, şeriatın ruh ve maksadından ilham 
alıyorlar ve "zarar ve mukabele bi'z-zarar yoktur", "geniş kapsamlı zararın 
önlenmesi uğruna dar kapsamlı zarara kat/anılır", "mifsededn difi masla
hata takdim edilir", "meşakkat kolaylığı gerektirir" gibi d inin genel kclidele
rini esas alıyorlardı. 196 

3. İstihsan kavramı, sahabe ve tabiin zamanında bir re'y ictihadı yön
temi olarak kullanılırken, teknik mahiyette bir terim hüviyetini kazanması 
Ebu Hanife ve öğrencilerinin döneminde olmuştur. Ebu Hanife ve onun izin
den giden öğrencilerinin istihsan tarzındaki ictihadlan incelendiğinde bunla
rın, meseleye ilk bakışta hemen akla gelen kıyası ve genel kuralı terketme 
esasına dayandığı görülür. 

Onlar, önlerine gelen meseleler hakkında nass bulunmadığında kıyas 
prensibine göre ilk akla yatan hükmü vermekte, daha sonra kendilerine me-

"
9 Ahmed Hasan, "Ilk lcıihad Modelleri", s. 108-109. 

190 Ahmed Hasan, "Ilk lctihad Modelleri", s. 131 -132. 
191 Ahmed Hasan. a.g.e., s. 124. 
191 ibnü'l-Kayyım, /'lôm, 1, 103. 
193 Ahmed Hasan, a.g.e., s. 124. 
194 Musa. Muhammed Yusuf, Tfırilıii 'l-fiklri 'l-lslfımi, Mekıebetü's-SündUs. Kuveyt. ts .• ll, 9; Karaman, icrihad, s. 86-
89, 93. 
195 Musa, Tfırihll'l-fiklıi '1-islfımi, Il, 10. 
196 Musa, Tlirilıa 'l-fiklri '1-isliinıi, ll. 130. 



D02533s7y2006.pdf 13.02.2010 16:48:01 Page 107 (1, 1)

208 Dr. Muharrem ÖNDER 

sele ile ilgili bir hadis, saha.be icmaı, sahabe kavli veya fiili ulaştığında veya 
kıyas hükmünün insanları meşakkat ve sıkıntıya düşürdüğünü 
farkettiklerinde yahut kıyas hükmüne aykırı yerleşik bir örf ve uygulamanın 
olduğunu gördüklerinde ya da aynı meselede maslahatı daha etkin olarak 
gerçekleştirecek, illeti daha kuvvetli başka bir kıyas hükmünün var olduğunu 
tesbit ettiklerinde önceki kıyas hükmünü terketmekte ve bu yeni hükme 
istihsan adını vermektedirler. 197 Bu onların, rivayeti rivayet olduğu için, veya 
örfü örf olduğu için kıyasa tercih ettikleri anlamına gelmez. Aksine onlar, 
rivayetin veya örfün kıyastan daha çok insanların maslahatına, kamu yara
rına uygun düştüğünü düşündükleri için böyle yaparlar. 198 

4. Onları istihsan prensibini kullanmaya sevkeden bazı örnek öncülle
rin olduğu söylenebilir. Bunlar: 

a. Kur'an'da yer alan çoğu metinlerio genel prensipler içermesi. Mesela, 
"Sözü dinleyip de en güzeline l{)lan kullanml miğdele" 199 ayet i gibi. 

b. Hz. Peygamber'in haksızlığa yol açacak bazı muameleleri yasaklayıp 
(akit esnasında mevcut olmayan malın satımı gibi) ihtiyaç duyulan alış
verişlere (selem, istisna' akitleri gibi) izin vermesi tarzındaki uygulamaları. 

c. Sahabelerin, kişinin maslahatlarını koruma veya zararı kaldırma gibi 
prensiplerden hareketle hüküm vermeleri. 

İşte bütün bu uygulamaları göz önüne alan Hanefiler. sürekli kurallara 
bağlı kalmanın doğuracağı olumsuzlukları gidermek için istihsana başvur
muşlaı-200 ve meseleleri ya İslam hukukunun genel prensipleri, ya bütün 
müslümanların ittifakı veya ortak ihtiyacı yahut kolaylığı sağlama gibi açı
sından tekrar incelemişler, daha uygun ve daha adil çözümler üretmeye ça
lışmışlardır. 

197 Baltac1, Men/lhicii 'ı-teşri', 1, 365. 
1911 Ahmed Hasan, "İlk ictihad Mode.Jierı", s. 132. 
199 Zümer, 39/18. 
200 Bardako~lu, Ali, "Tabii Hukuk DOşOncesi Açısından Islam Hukukçularının lstihsan ve Isıislah Görllşü", EOIFD, 
sy. 3, Kayseri 1986, s. 128-129. 




