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ÖN SÖZ 

Allah'a hamd, Resülullah'a salat-tt selam olsun. 

İnsanlığa orijimal hukuk prensipleri armağan etmiş ve 
asırlarca büyük insan topluluklarını idare eden devletlerin ve 
imparatorlukların hukuki düzenini sağlayarak tatbikat değe
rini isbat etmiş olan, adalet ideali yaşadıkça hürmet ve 'tak
dirle anılacak hukuk otoritelerine ve kütüphaneler dolusu şa
heser ilm! müktesebata sahip bulunan !sUim Hulcillcu ve Isıtim 
Hulculc Metodolojisi ne yazık ki, son birkaç asır ihmale uğra
mış ve tarihin karanlık sayfaları arasında nisyana terkedil
miştir. 

Bu müessesenin lhya edilmesi elbette ilk vazife olarak müs
lüman ilim adamıanna düşer. Bununla beraber müşteşrilclerin 
bu sahada bir hayli ilerledikleri, bir taraftan klasik eserleri ilim 
alemine arzederken, diğer taraftan da İslam Hulcillcunun çe
şitli konularında ilmi makaleler hatta cUtler . dolusu eserler 
neşrettikleri; birçok batı üniversitelerinde İslılm araştırma ens
titüleri kurdukları müşahede edilmektedir. 



Bu gün için İslam Hukuku her yönüyle tetkik edilmeyj 
icab ettirmektedir. Ancak ilk devrin tetkik edilmesi bu huku
kun orijinalitesini elde etmek bakımından önemlidir. İşte bu 
düşünceyle «Asr-ı Saadet'ten Tdbifln Devri'nin Sonuna Kadar 

İslam Hukukunun Prensip ve Kaynakları»nı araştırma mev
zılu olarak seçtim. 

Bir taraftan bu sahadaki malzemenin oldukça dağınık 
eserlerde bol miktarda bulunuşu, diğer taraftan ilk ilmi araş
tırina denemesine girmiş olmam, ayrıca zaman ve imkan mes'e

leleri gibi mühim sebepler elbette çalışmalarıma tesir etmiştir. 

Yüksek İslam Enstitüsü öğretim üyeliği tezi olarak 1969 
yılında tamamladığım bu çalışmaını aradan geçen zaman için
de yeniden gözden geçirerek zenginleştirmeye çalıştım. 

Araştırınayı üç bölüme ayırarak, birinci bölümde Asr-ı 
saMet'te, ikinci bölümde Sahabe Devrinde, üçüncü bölümde 
ise Tabiün Devri'nde, İslam Hukuku'nun prensip ve kaynaklarını 
tetkik etmeye çalıştım. Bahisleri işlerken onlar üzerincıeki da
ha sonraki müctehidlerin ilmi münakaşalarını bir yana bıraka
rak doğrudan doğruya aid oldukları devirlerdeki görüş ve ka
naatlarla, bu görüş ve kanaatların sebeplerini bulmaya çalış
tım. 

Örnek teşkn eden metinlerin asıllarını ve tercemelerini, 
delil olarak kaydedilmesi gerekenierin ise sadece tercemeleri

ni yazdım. Ayetlerin, hangi sürenin kaçıncı ayeti olduğunu da 
kaydettim. Ayetlerin meallendirilmesinde çok defa Hasan Basri 
Çantay'ın Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim'inden .faydalandım. 

Transkripsiyonu daha çok Türkçede fazla geçmiyen isim

lerde kullandım.1 

İsimleri geçen şahısların vef9.t tarihlerini, hemen yanları

na parantez içinde hicri ve mllacti olarak yazdım. Vefat tarih
lerini bulamadığım kimselerle, aynı yerde sık sık tekerrür eden
lerin vefat t<ırihlerini bazan yazmadım. 

ı Tekr:lik imkansızlıklar sebebiyle Traskripsiyon imlası mümkün ola

mamıştır. 



Çalışmalarımda kıymetli görüşleriyle bana devamlı olarak 

rehberlik eden; konunun sistemleştirilmesinde, metinlerin hal

linde, çalışma metodumda ve' bibliyografya hususunda her tür

lü fedakarlığı, en namüsait anlarında bile, benden esirgemiyen 

muhterem hocam Prof. Muhammed Tancı'yı, burada rahmetle 

anınayı bir vazife bilirim . 

• 

JJC':JI.� · L.. \.!>--;-- >-' J 

Üsküdar, 18 Mart 1986 Yusuf KILIÇ 
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ASR-1 SAADETTE İSLAM HUKUKU 

A) ASR-l SAADETTE KİTAB (Kur'lin-ı Kerim) 

1 - Giriş: 

Kur'an-ı Kerim, diğer şer'i delillerin asasıdır. Onda şer'i 
hükümler, külli kaideler halinde tanzim edilmiştir.ı 22 yıl, 2 
ay 22 gün zarfında2 nazil olması, teşri bakımından mühimdir. 

Çünkü bir anda nazil olsaydı, genel hükümlerin hadiselere tat
bikinde bilginler daha çok müşkülat çekerlerdi. Halbuki iler
deki konularda da görüleceği gibi, ayetlerin meydana gelen ha
diselerle alakah olarak nazil olması, o hadisenin vukılu anın

daki sosyal durum ve şartlar, ayetlerin daha sonra mfi)ydana 
gelen hadiselere tatbikinde bilginiere kolaylık sağlamıştır. Ay
rıca 12 yıl, 5 ay, 13 günlük ilk devirde, yani Mekke'de nazil olan 
ayetlerde daha çok ttikadi hükümler ve imanın değeri, ina
nanların mutluluğu gibi konular yer alır. Hukuki esaslar yok3 
denecek kadar azdır. 9 yıl 9 ay 9 gün süren ikinci devrede, yani 
Medine'de nazil olan ayetlerde ise itikMi hükümlerin tafsm 
ile birlikte4 tatbiki hükümler, hak ve vazifeler de yer almak
tadır5. Kur'andaki külli hukuk kaldelerinin hayat hadiseleri
ne tatbikini, sünnet, icma ve kıyas delilleri temin eder.6 

ı eş-Şatıbi, el-Muvafakat, III, 366. 
ı el-Hudari, Tarihu't-Teşri, 9. 
3 el-Hudari, age, 16. 
4 eş-Şatıbi, age., I, 8. 
s Tarihu't-Teşri, 48. 
6 eş-Şatıbi, age., 367. 
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İSLAM HUKUKUNUN PRENSiP VE KAYNAKLARI 

HUkuki hükümler ihtiva etmesi bakımından Kur'an ayet

leri üzerinde farklı görüşler vardır. Ahkam ayetlerini yüz elli -

iki yüz civarında görenlere mukabil, al-Gazali (505/1111) ve 

Fahru'ddin al-Razı (606/1210) gibi bazı bilginiere göre 500 ka

dardır.7 Hatta İzzüddin b. Abdissezam (660/1261) Kur'an ayet

lerinin büyük bir kısmının alıkarndan hali olmadığını, ancak 

bazı ayetlerde hükümlerin açıkça tasrih edilmiş olmasının ya

nında, bazılarındaki hükümlerin istinbatla anlaşılabilecek du

rumda olduğunu söyler. Mesela gayri müslimlerin nikahının 

sahih olduğu « 

c 

: Fir' avn'ın karısı ... »8 

ve ( Ebuleheb )in karısı . .. »9 ibarelerin-

den açıkça anlaşıldığı halde, hamileliğin esgari müddetinin 

tayini ancak «Sütten ayrılması da iki yıl sürmüştür.»1� mea

lindeki ayetıe, « ... Onun bu taşımasiyle .sütten kesilmesi otuz 

aydır.»ıı mealindeki ayetin birlikte tetkik edilmesiyle anla

şılabilir. İhbari ve inşa'! ibarelerin hüküm ihtiva etmesi bakı

mından farklı telakki edilmeleri de ahkam ayetlerinin mikta

rına tesir eder .12. 

Kur'an-ı Kerim hakkında bu kısa girişten sonra, tetkiki

min esas gayesi olan, mezheplerin doğuşuna tesiri açısından 

ayetlerin tetkikine geçmek istiyorum. Bunun için de ilk olarak 

ayetlerin uslüb özelliklerinden başlamayı uygun buldum. 

2 - Kur'an-ı Kerim'in ·uslilbu : 

Kur'an-ı Kerim, Arapça olarak nazil olmuştur. Arapça yer

yüzündeki dillerin en zenginlerinden biri olması bakımından 

birçok edebi inceliklere, çeşitli ifade uslüblatına sahiptir. 
Kur'an-ı Kerim'de de bu edebi uslfıb özelliklerinin mevcut ol

ması tabiidir. Ayetıerin hüküm bakımından değerlendirilme

sinde bu özelliklerin tesiri olmuş ve aynı ayetlerden biiginlerin 

farklı hükümler çıkarmalarına yol açmıştır. 

7 el-Kettani, et-Teratibu'l-idariyye, II, 179; ei-Zerkeşi, el-Burhan, 

II, 4. 

s et-Tahrim, ll. 

9 Tebbet, 4. 
ıo Lukman, 14. 
ıı el-Ahkaf, 15. 
12 ez-Zerkesi, age., ay. 
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ASR-1 SAADETTE 'isLAM HUKUKU 

Birçok ayetlerde öyle ifadeler var ki mı:ı.nalandırılmaları 
imkansızdır. Bunlara Kur'an dilinde «müteşabihat»13 denir. 

Daha çok inanç esaslarıyla alakalı olan bu kısım, Fıkıh Usulü 
bakımından, bizi alakadar etmemektedir.l4 Yine Kur'an dilin
de . «ümmü'l-Kitab»15 adı verilen muhken ayetlere gelince, 

bunlar arasında da kolayca anlaşılanlar olduğu gibi, çeşitli us
lüb özellikleri sebebiyle ilk bakışta manası açıkça anlaşılına
yanlar da vardır. Muhkem ayetıerin açıkça anlaşılamaması ya 
lafızların ihtiva ettiği çeşitli manalardan, ya ayetlerin tek ba

şına veya birbiriyle karşılaştırılarak tetkik edilmesinden ya da 
cümle kuruluşu, bakımından meydana gelmektedir. 

Lafızların, çeşitli mana ihtiva etmelerinin farklı ictihat
lara yol açmış olduğuna şu örnekler verilebilir : 

. . . -
a) « • ).} w� � � �_r;..:..:.. 1; 1 L,. lt _, :Boşanmış 

kadınlar, kendi başlarına ÜÇ kar' beklesinler.»16 ayetindeki 

« =el-Kar'» lafzı, birbirine zıt iki mana ihtiva 

eder. Nitekim Hz. Peygamber, hayızlı bir kadına «Kar' günle

rinde evinde otur.» buyurmuştur. Burada el-Kar' hayız kana
ması manasındadır. Buna karşılık Hz. ömer (23/644), Osmdn 

(35/656), Zeyd b. Sabit (45/665) ve Hz. Ayşe (58/678), «kar'Zar, 
tuhurlardır» diyorlardı. Arap dilinde her iki manada da kul
lanılmıştır .11. 

b). Teyemmüm ayetindeki « 
• 

. u 1 �-':J) 1 veyd 
.. 

kadınlara dokunduğunuz zaman»18 ibaresindeki mülamese baş-
ka bir çeşit kapalılık gösterir. Asıl manası dokunmak olan bu 
kelime ayette cinsi mUnasebet manasma da ihtimalli görün

mektedir. e:::.habeden İbn Mes'ud (32/653), ve Sa'id b. Cübeyr 
(95/714), bunu mutlak dokunma, Hz. Ali (40/661) ve İbn Abbas 

( 68/687) ise cinsi münasebet olarak değerlendirmişlerdir. 

13 Al-i İmran, 7. 
14 İbn Hazm (456/1064) bu ayetteki «müteşabih»le, sahih hadis kay

naklarında Numan b. Beşir'den rivayet edilen hadisteki müteşa
bihi ayırdeder. (el-İhkam, 489). 

ıs Al-i İmran, 7. 
16 el-Bakara, 228. 
11 İbn Sid, el-İnsaf, 13. 
ıs e'n-Nisa', 43. 
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İSLAM HUKUKUNUN PRENSiP VE KAYNAKLARI 

' 
Tablin fakıhlerinden Ştl'bi (103/721) ve Ebu Ubeyde, İbn Mes-

'ild'a; Hasan Basri (110/728) ise Hz. Ali'ye tabi oımuşlard1r.19 

c) İmsak vaktini bildiren 

• • • 
.r.J-11 V'" .) ,_':J 1 .h:-;J 1 Lr � ':) ı � 1 fJ � ı$'-> 

Jecrin beyaz ipliği, gecenin siyah ipliğinden sizce seçilinceye 
kadar yiyin, için.»20 ibaresi de aynı şekilde farklı anlayışıara 

müsait olduğu için, Adiy b. Ebi Hatim (68/687) gibi bazı ashab, 

imsak vaktini anlamak için biri beyaz, diğeri siyah iki iplik 

kullanmışlardır. Hz� Peygamber ise bunun gecenin karanlığı 

ile fecrin beyazlığı demek olduğunu beyan etmiştir.21 

d) Zifaf edilmeden boşanan kadınların mehirlerinin öden-

mesiyle alakalı bulunan « C� 1 6� •J..:..:> 0{1 ı niktlh-

lama saldhiyetini elinde bulunduran kimse»Z2 ibaresi de sa

rih görünmediği için Hz. Ali (40/661), nikah salahiyetini elin

de bulunduran şahsın koca olduğuna kani olmuştur. İbn Abbas 

(68/687) ise bu şahsın veli olabileceğini ileri sürmüştür. Bu 

hususta tabi'inden Cübeyr b. Mut'im, Ndfi' b. Cübeyr, Sa'id b. 
Müseyyeb (94./714), Muhammed b. Ka'b (129/737) ve Katade 
(118/736), Hz. Ali'nin; İkrime (105/723), Ata: (114/732), Hasan 

Basri (1101728), İbrahim e'n-Neha'i (96/715) ve Ebuzzindd ise 

İbn Abbas'ın görüşünü tercih etınişlerdir.23 
Ayetıerin ayrı ayrı veya mukayeseli tetkikinden meydana 

gelen farklı anlayışları da şu şekillerle ınisallendirebiliriz : 

a) El-Md'ide suresinin 5. ayetinde, « . . . kendilerine kitdp 
verilenlerden hür ve ijjetli kadınlar»la evlenıneye cevaz veril

miştir. El-Bakara suresinin 221. ayetinde ise, iman etmedikçe 

putperest kadınlarla evlenmenin haram olduğu tasrih edilmiş

tir. Ancak Abdullah b. Ömer (73/692), ikinci ayeti, kendilerine 

kitap verildiği halde, tevhid akidesinden sapanlara da teşm11 

ederek birinci ayetin hükmünü tatbik etmemiştir.24 

l9 İbn Ebi Şeybe, el-Musannef, M. 334, 26-b vd.; eş-Şevkfmi, Neylu'l-
evtar, I, 194. 

20 el-Bakara, 187. 
21 İbn Teymiyye, Ref'ul-melam, 35. 
22 el-Bakara, 237. 
23 el-Cassas, Ahkamu'l-Kur'an, I, 439; eş-Şafi'i, Ahkamu'l-Kur'an, 200. 
24 el-Cassas, II, 325. 
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ASR-1 SAADETTE İSLAM HUKUKU 

Bu nevı farklılıklar bazan da ayetlerle hadisler arasında 
olur. �Allah, evladınız hakkında, erkeklere iki kız hissesi nis

betinde miras vermenizi tavsiye eder.»25 mealindeki ayetle. 
«Biz Peygamberler, geride bıraktıklarımıza mirascı olunmayan
larız.» hadisi gibi. Hz. Fatıma (11/632), ayete dayanarak, Hz. 
Peygamber'in mirascısı olduğunu müdafaa ettiği halde, Hz. 
Ebu Bekir (13/634), hadisi şerife dayanarak Hz. Fatıma'nın ta
lebini reddetmiştlr.26. 

b) Nikahlanmaları haram olan kadınlar arasında «zev-

eelerin anneleri de» : ka-

rılarınızın anneleri de»27 şeklinde ifade edilmiştir. Ancak, bun
dan önce sayılanlar herhangi bir kayda bağlı olmadıkları hal
de, sonrakiler kayıtlıdır. İşte bu ifadenin, öncekilerle veya son
rakilerle birlikte mütalaa edilmeye müsait oluşu hüküm bakı
mından farklılık gösterir. Nitekim Zeyd b. Sabit (45/665), Hz. 
Ali (40/661), Ct1bir b. Abdullah (51/671) ve bir rivayette lbn 
Abbas (68/687) bu ifadeyi kendinden sonraki kısma kattıkları 
için, kocalara, zifaftan önce boşadıkları eşlerinin anneleriyle 
nikahlanmalarını caiz görmüşlerdir. İbn Mes'ud ise daha sonra 
bu görüşten dönmüştür. 

Hz. ömer (23/644), İbn Mes'ud (32/653) ve Jmran b. Hu
sayn (52/672) ise bu ifadeyi önceki ifadelerle birlikte mütalaa 
ederek, zifaf olsun olmasın mutlak nikah akdinin, kocalara eş'" 
lerinin annelerini nikahlamayı ebedi olarak haram kıldmı mü
dafaa etmişlerdir.2s 

Cümle kuruluşu bakımından ayetlerin muhtelif hüküm is
tinbatına sebep oluşuna gelince şu örnekler bu husfısu aydın
latacaktır : 

a) islama karşı çıkan ve yer yüzünde bozgunculuk ya
panların cezalandırılması şu şekilde tanzim edilmiştir : «Allaha . 
ve peygamberine karşı savaşa kalkışanlarla yeryüzünde fesada 

2s e'n-Nisa', 11. 
,26 el-Gazali, el-Mustasfa, II, 15; el-Hatibu'l-Bağdadi, el-Fakih ve'l

mütefakkıh, K. 28-a. 
21 e'n-Nisa', 23. 

2s el-Cassas, II, 127 vd. 
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İSLAM HUKUKUNUN PRENSiP VE KAYNAKLARI 

çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri, asılmaları yahud el
leriyle ayaklarının çaprazvari kesilmesi yahut da bulundukları 
yerden sürgün edilmeıeridir.))29 

lbn Abbas (68/687) ve Said b. Cübeyr (95/714) le tabi'inden 

Ebu Miclez (106/724) ,  İbrahim e'n Neha''i (96/715 ) ,  Haccac b. 
Ertat (145/762) bu ayetten, savaş açıp da hem cana kıyan hem 

yağma edenlerin asılması, sadece cana kıyıp yağma etmiyen

lerin öldürülmesi, cana kıymaksızın sadece yağma edenlerin 

ise ellerinin kesilmesi gerektiği hükmünü çıkardıkları halde, · 

tabi'iden Hasan Basri, ve Ata b. Ebi Rebah (114/732) ,  bu ce

zalardan herhangi birinin tatbik edilmesi hususunda hakime 

tercih hakkı tanırlar. Bunun sebebi ayette suç ve cezaların ay

rı ayrı açıklanmamış oluşudur.30 

b )  İffetli müslüman kadınlara iftira edenlerin durumu şu şe

kilde tanzim edilmiştir : «İtfetli kadınlara iftira edip de sonra 
dört şahitle isbttt edemiyenlere seksen değnek vurun ve şahit
liklerini de ebediyyen kabul etmeyin. Çünkü onlar fasıktılclar. 
Ancak bu iftiradan sonra. tevbe edip hallerini düzeltenıer hak
kında Allah gafurdur, rahimdir.))31 

Acaba tevbe ederek durumunu düzeltmiş olanlar sadece 

fasıklıktan mı kurtuluyor, yoksa şahitlikleri de kabul edilebi

lecek midir? Bir nakle göre İbn Abbas, tevbesinin Allah ile 

l::endi arasında olduğunu ve şahitlikerinin kabul edilmemesinin 

e bedilikle kayıtlandığını ileri· sürerek, istisna sadece fasıkiık

tan kurtulmasiyle ilgilidir, demiştir. Tabi'inden Şurayn (78/ 

697) ,  Sa'id b. Müseyyeb (94/713) 32, Hasan Basri, İbrahim Neha''i 
ve Sa'id b. Cübeyr de bu görüşe katılır. 

Başka bir nakle göre de yine İbn Abbas tevbe ettiği tak

dirde, böyle bir kimsenin şahitliğinin de kabul edilebileceğini 

söylemiştir. Nitekim Hz. Ömer de kendisine iftira haddi tat

bik edilen Ebu Belcre'ye, «tevbe ettiysen şahitliğini kabul ede-

29 el-Ma'ide, 33. 

30 İbn Sid, 19; İbn Ebi Şeybe, K. 440, 64-ab. 
31 e'n-Nur, 4, 5. 
32 Bu zat, Ebu Bekre hadisinin zayıf olabileceğini veya Hz. Ömer'in, . 
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ASR-I SAADETTE İSLAM HUKUKU: 

rim.» demekle bu görüşe katılmış oluyor. Tabi'inden Ata, Tavils 
(106/724), Mücahid (104/7'22), Şa'b't (103/721), Kasım b. Mu
hammed (107/725), Salim (11/632) ve Zühr't (124/742) de aynı 
görüşe sahiptirler.33 

c) Bu kısmın bir başka şekil de c � ':1 J � IS' : � ':1) 

»34 ibaresinde ifadesini bulur. Çünkü bu ibare iki türlü anıa
şılmaya müsaittir. Cümle öyle tanzim edilmiştir ki fiil hem 
meçhül hem malum olarak kullanılabilmektedir. İbn Mes'ild 

• 
c L fiilini idğamsız ve meçhUl sıgasiyle « ""Lo-> J - ;; -

şeklinde tesbit etmiştir . .  Hz. ömer de böyle okumuştur. Bu du
ruma göre, katibin ve şahidin zararıandınımaması anlaşılır ki 
İbn Abbas da bu manada tefsir etmiştir. 

İbn Ömer (73/692) ise yine idğamsız fakat malüm sığa-

siyle « � şeklinde tesbit etmiştir. Buna göre de ka 

tibin ve şahidin başkalarına zarar vermemesi emredilmiş ol
duğu anlaşılır.Js 

Tabi'inden Mücahid, birinci şekle göre; Tavils ve Hasan 

Basrı ise ikinci şekle göre te'vil etmişlerdir.36 

Ayetlerin uslüb özelliklerinin ·hüküm istinbatına tesirini 
buraya kadar kaydetmiş bulunduğum misallerle belirtmeye ça
lıştıktan sonra, yine ayetlerin birbirinden farklı hükümler ih
tiva etmelerinin başka bir sebebi üzerinde durmak istiyorum. 
Acaba zaman ve hadiselerin, ayetlerin muhtelif hüküm taşı
masına tesiri olmuş mudur? Gelecek bahiste bu sorunun ceva
bını bulmaya çalışacağım. 

3- 23 yılda nazil olması ve nüzul sebeplerine göre hükünılerin 

muhtelü oluşu : 

Kur'an-ı Kerim'in nüzülü yaklaşık olarak 23 yıl devam et
miştir. Bunun teşri bakımından izahı şöyle olabilir: Asr-ı Saa-

33 el-Cassas, III, 273 vdd. 
34 el-Bakara, .282. 
35 ilm Sid, 22. 
36 es-Süyı1ti, e'd-Dürrü'l-me:usı1r, I, 372. 
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dette teşri esasları istikbale matüf olarak değil de İslami bir 

cemiyette meydana gelen vakı'aları halletmek süretiyle teşek

kül etmiştir. Ashab bir müşkül karşısında kalınca Hz. Peygam

bere başvurmuşlar. O da çok defa Kur'an ayetleriyle veya vahye 

müstenid beyanlarıyla, bazan da kendi rey ve ictihadiyle müş

küllerini halletmiştir. Herhangi bir hadiseyle alakah olmaksı

zın müstakil hüküm getiren ayetler de vardır.37 Ancak bunlar 

pek azdır3s 

Kuruluş devrinin bir özelliği olarak, şahıs ve olaylara gö

re hükümlerin teşekkülü bir vakı'a olduğuna göre, aynı hadi

se hakkında ayrı ayrı zamanlarda vaz'edilmiş hükümler ara

sında farklılık olacağı gayet tabi'idir. Şarabın haram edilişin

deki tedrici seyir bunun en güzel örneklerindendir. 

Mekkede nazil olan ayetlerden birinde «Hurma ve üzüm 

ağaçlarının meyvelerinden de içki ve güzel bir rızık edinirsiniz. 

Muhakkak ki bunda aklı olup düşünen bir topluluk için bir ald
met vardır.»39 buyurulur. Bu her halde ilerde bu mes'ele üze

rinde durulacağını ima etmektedir. 

Sonra bir ikaz mahiyetinde «Sana içki ve kumardan sorar
lar. De ki, onlarda hem büyük gündh, hem de insanlar için ba
zı taydalar vardır. Fakat, günahları faydalarından daha büyük
tür.»4o mealindeki ayet nazil olmuştur. 

Bir müddet sonra sarhoş olarak namaz kılan bir şahsın, 

ayetleri, manayı bozacak şekilde karma karışık okuması üzerine 

«Ey imdn edenler, siz sarhoşken ne söylediğinizi bilineeye ka

dar namaza yaklaşmayın.»4ı mealindeki ayet nazil olmuştur. 
inanmanın şuüruna ermiş ve ibadeti şiar edinmiş bir kimse için 

bir an bile olsa ibadetten mahrüm edilmek küçümsenecek bir 

hadise değildir. Bütün bu gelişmelerden sonra artık şarabın ha

ram kılınmasının herhangi bir reaksiyona yol açmıyacağı ta

hakkuk edince, en son olarak içkili bir zıyafette kavga çıkma

sı üzerine, kesin hüküm vaz'edilmiştir: 

37 el-Hudari, Tarihu't-Teşri, 14. 
3s Tarihu't-Teşri, 32. 
39 e'n-Nahl, 67. 
40 el-Bakara, 219. 
41 e'n-Nisa : 43. 
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«Ey imdn edenler, şarap, kumar oynamak, tapınmak için 

dikilen putlar, tal akları hep şeytanın pis işlerindendir. Sakı
nın ki kurtulasınız.'>4ı 

Görülüyor ki, bir mes'ele hakkında, muhtelif zamanlarda 
ferdi ve sosyal durum ve hadiselere göre muhtelif hükümler 
vaz' edilmiştir. 

Zamanın ve çeşitli durumların hükümlere tesiri hakkında 
bir başka örnek de cihadla ilgili ayetlerde müşahede edilir. 

İslamın ilk yıllarında nazil olan ayetlerde cihdd emri yok
tur. Çünkü bir avuç iman ehlinin henüz küfre karşı duracak 
gücü yoktu. Sabırla eziyetlere katlanmak gerekmektedir. Fa
kat bir müddet sonra; «Ey Peygamber, mü'minleri savaşa teş
vik et. Sizden sabırlı ve sebatlı 20 kişi olursa 200 kt1fire üstün 
gelirler; eğer sizden 200 kişi bulunursa 1000 kişiye üstün gelir

siniz.'>43 mealindeki cihad ayeti nazil olmuştur. 

Nihayet üçüncü merhale olarak, Allah, ilk müslümanların 
bu emir karşısındaki za'flarını bildiği için mükellefiyetierini 

hafifleterek «100 kişinin 200, 1000 kişinin 2000 kattre gt1ltp ge
leceği»ni müjdelemiştir.44 

Nüzül Sebeplerinin Görüş Ayrılıkiarına Tesiri : 

Ahkam ayetlerinin çoğu çeşitli durum ve hactiselerle ilgili · 

olarak nazil olduğuna göre, ayetlerin hüküm bakımından tet
kik edilmesinde nüzül sebeplerini bilmenin önemi ve zarfirili
ği bir gerçektir. Bu gerçeği İbn Abbas (68/687) daha o zaman 
sezerek, gelecek nesillerin nüzül sebeplerini bilmedikleri için 

daha çok ihtilata düşeceklerini söylemiştir.4s 

Bu bahsin en güzel örneğini şarabın haram kılınışı ile il

gili şu ayette buluruz. Bilindiği gibi, el-Ma'ide suresinin 90. aye- · 

tiyle tahrim hükmü kesinleşmişti. Fakat aynı sürenin 93. tZyeti 
«İman edipde iyi işler yapanlar için, korundukları müddetçe, 

daha önce tattıkları şeylerde bir günah olmadığı'> hükmü yer 

42 el-Ma'ide, 90. 
43 el-Enfal, 65. 
44 el-Enfal, 66. 
45 e's-Şatıbi, el-Muvafakat, III, 348. 
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almaktadır. Kudame b. Maz'un46 ve Amr b. Ma'dikerib bu aye
tin şarabın müslümanlar için mübah hükmünü ihtiva ettiği 
görüşünü müdafaa ediyorlardı. Hz. Ömer, Bahreyn valisi Ku
dtlme' ye, içki cezası tatbik etmek istemişti.47 Berti' b. Azib'in 
rivayetine göre4s bu ayet, el-Ma'ide, 90. ayeti nazil olunca, da
ha önce içki içtikleri halde şehit olanların durumuyla ilgili bir 
soru üzerine nazil olmuştur. Demek ki Kudame ve Amr bu se
bebi bilmiyorlardı.49 

Bazan da bir ayet hakkında muhtelif nüzül sebepleri nakle
dilmiştir. Sebeplerin muhtelif oluşuna göre de fakihler, aynı 
ayetten ayrı ayrı hükümler istinbat etmişlerdir. «Kur'an okun
duğu zaman hemen onu dinleyin ve susun.»50 mealindeki ay.ette 
olduğu gibi. İbn Abbas (68/687) ve Ebu Hüreyre (59/679)'ye 
göre bu ayet namazda imam okurken ona iktida edenlerin sus
maları için nazil olmuştur. Sa'zd b. Cübeyr, Mücahid, Ata', 
Amr b. Dinar, ve diğer bazı ravilere göre ise, Cuma Hutbesi 
okunurken susup onu dinlemek hakkında nazil· olmuştur. Ka
tade (1181736)'ye göre ise namazda konuşulmamasım beyan 
için nazil olmuştur.sı 

«N amaz'ında sesini pek yükseltme çok da gizleme; ikisi or
tası bir yol tut.»52 mealindeki ayetin nüzül sebebi hakkında da 
muhtelif rivayetler vardır. İbn Abbas (68/687)'a göre, müşrik
lerin Kur'an'ı işitip de onun hakkında fena lisan kullanmaları
na meydan vermemek için nazil olmuştur. Hz. Ayşe (58/678) 
ise, bu ayetin dua hakkında, bir başka rivayette de, teşehhüt 
duasını yüksek sesle okuyan bir bedevinin yüksek sesle oku� 
ması üzerine nazil olduğunu söylemiştir.53 

Kur'an'ın muhtelif zamanlarda nazil o.Imasının teşri baln
mından tetkikini özetlemeye çalıştıktan sonra, aynı mevzü ile 
ilgili başka bir bahse geçmek istiyorum : Nesh mes'elesi. 

46 e's-Şatıbi, age. III, 349. 
47 e's-Şatıbi, age., ay. 
48 el-Vahıdi, Esbanu'n-Nüzul, 156. 

49 es-Süyfıtl, el-İtkan, I, 30; ez-Zerkeşi, el-Burhi'm, I, 28; e's-Şatıbi, 
age., ay. 

50 el-A'riif, 204. 
51 Vahıdi, Esbiibu'n-nüzfıl, 171 vd. 
52 el-İsra', 110. 
53 Vahıdi, age., 223 vd. 
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4- N esh meselesi : 

El-Bakara, 106. ayetinin nüzülüyle yeni bir ıstılah hüvi

yeti kazanan neshin, şer'i delillerin değerlendirilmesi bakımın

dan ehemmiyeti daha sahabe devrinde fakihlerin dikkatini çek

miştir. Nitekim, Huzeyje b. el-Ye·man (36/656)'a göre, fetva ve

rebilmek için Nasıh ve mensüh bilmek şarttır.54 Abdullah b. 
ömer55, Hz. Ali ve İbn Abbas tarafından da, nasıh ve mensüh 

bilmeyenıerin isabetli karar veremiyecekleri, hem kendilerini 

hem başkalarını tehlikeye düşürecekleri ifade edilmiştir.56 

Selef prensip olarak neshi kabul etmektedir. Onlara göre 

nesh, bazan hükmün tamamen yürürlükten kaldırılması (iztlle), 
bazan da bir hükmün kaldırılıp yerine başka bir hükmün ika

me edilmesi (tebdil) veya hükmün kısmen değiştirilmesi (ta'
dil)inden57 ibarettir. Birinciye şarabın haram kılınması, ikin

ciye kıble mes'elesi, üçüneüye de cihad hakkındaki ayetler ör

nek gösterilebilir. 

Nesh bakımından ihtilaflar, bazan nasların mensiih veya 

muhkem telakki edilip edilmemesinden ileri gelir. Mesela, «Bir 
mil:'mini bilerek öldüren kimsenin cezdsı, ebed'i cehennemdir.»58 
mealindeki ayet ibn Abbas (68/687)'a göre mensüh değil muh
kemdir. ibn Ömer (73/692) de aynı görüştedir. Hz. Ali (40/660) 

ye göre ise aynı ayet, bir önceki ve bir sonraki ayetle neshe- ' 

dilmiştir.s9 

Bazan da herhangi bir ayetin neshedildiğini bilip bilmernek . 

sebebiyle ihtilat meydana gelebilir. 

Kur'dn dyetleri ile alakalı ndsıh-mensfth mes'elesini böy

lece tetkik ettikten sonra, bu mes'elenin ehemmiyetine binaen 

Sünnetle de alakalı olduğu için Sünneti tetkik ederken tekrar 

temas edileceğine, ayrıca Tabi'in ictihactı bahsinde de Tabi'in 

s4 İbnu'l-kayyim, İ'lamu'l-muvakkı'in, I, 35; İbn Hazm, e'n-Nasih
ve'l-mensuh, 216; Hazimi, el-İ'tibar, 4; İbn Selame, e'n-Nasih
ve'l-mensuh, 5. 

55 İbn Selame, age., 5. 
56 İbn Hazm, age., II, 231; el-Hazimi, age., 3; İbn Huzeyme, e'n-

Nasihve'l-mensuh, 260; Nehhas, e'n-Nasih ve'l-mensfth, 4. 
57 İbnu'l-Kayyim, age., I, 35; Mh. Enver el-Keşmiri, Feyzu'l-Bari, 55. 
5s Nisa, 93. 
s9 İbn Selame, age., 143. İbn Abbasla İbn Ömer'den başkalarının, 

ayetin mensfthiyetine icma ettikleri. 
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fakıhlerinin aynı mes'ele ile ilgili görüşleri kaydedilmiş oldu
ğuna işaret ederek, İslam Hukukunun ikinci ana kaynağı olan 
Sünnet'in tetkikine geçmeyi .uygun buldum. Binaenaleyh mü
teakib bahiste Asr-ı Seadette Sünnet tetkik edilecektir. 
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B) ASR-1 SAADETTE SÜNNET 

Fıkıh Usulü bakımından Sünnet, Hz. Peygamberden, Kur'an 

ayetleri dışında şer'z delU olmaya elverişli olarak nakledilen söz, 
fiil ve talcrzrlerden ibarettir.60 Said b. Cübeyr (95/714)'den de 
buna yakın bir ifade nakledilmiştir.6ı 

Sünnetin sahabe devrinde hukuki bir kaynak olarak ka
bul edilip edilmediğine gelince : Sahabe fakihlerinin çoğunun 
Sünneti şer'i bir kaynak olarak kabul ettikleri muhakkaktır. 
Ancak şu hadise, bu hususun o devirde münakaşa edildiğini 
göstermektedir: İçlerinde İmran b. Husayn (52./67'2)'ın da bu
lunduğu bir toplantıda hadis müzakere edilirken bir şahıs; «Bı
rakınız hadisleri de Allah'ın Kitabını getiriniz>> deyince İmran 

b. Husayn, «Ahmak, namazı ve orucu Allah'ın Kitabı'nda taf
silatlı olarak bulabilir misin?» diye karşılık vermiştir.62 Nitekim 
Haricilerin, Kitab'dan başka şer'i delil kabUl etmek istemedik
leri de bilinmektedir. 

Sünneti şer'i delil olarak kabul eden fakihler arasında da 
Sünnetle alakalı görüş ayrılıkiarına rastlanmaktadır. İlk ola
rak bu görüş ayrılıklarını meydana getiren sebeplerden biri ola
rak gördüğüm uslilb özellikleri üzerinde durmak istiyorum. 

2- Hadis'lerin Uslfıbu : 

Hadisler de Kur'an ayetleri gibi, Arap diliyle ifade edilmiş
tir. Bunun için hadislerde de Arapçanın uslub özellikleri görü-

60 el-Accac, es-Sünnetu kable't-tedvin, 18. 
61 el-Hatibu'l-Bağdadi, el-Fakih ve'l-mütefakkıh, K. 33-a. 
62 el-Hatibu'l-Bağdadi, age., K. 30-a; el-Hazimi, el-İ'tibar, 16 vd. � 
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lür. Şimdi bu uslub özelliklerinin sebep olduğu ihtiHWardan 
tesbit edebildiğim bazı örnekler kaydedeceğim. 

Hz. Peygamber, ihramlı kimsenin mest giymesinin caiz ol
madığını,-ancak, ayak kabı bulamadığı zaman topukların al
tına kadar olan kısmı kesrnek suretiyle onu giyebileceğiıii bil
dirmişti. Hz. Ayşe ise, Hz. Peygamberin bu hususta kadınlara 
ruhsat verdiğini nakletmiştir. Abdullah b. ömer (73/692) bi
rinci hadisin kadınlara da şamil olduğunu düşünerek, onların 
da ihramlı iken mest giymelerine cevaz vermemiştir. Hz. Ayşe 
(58/678) ise kendi ri·vayetine dayanarak ihramlı kadınların 
mest giymesinde bir beis görmüyordu.63 

İçerisine adet bezleri, hayvan ölüleri ve çeşitli pislik atılan 
«Buda'a Kuyusu» hakkındaki bir soruya Hz. Peygamber; «Su 

mutlak surette temizdir, onu hiçbir şey kirletemez.»64, Deniz su
yu hakkında da; «onun suyu temiz, ölüsü helaldir.» buyurmuş
tur.65 Bir başka soruya ise Hz. Peygamber şu cevabı vermiştir: 
«Su, iki testi-den az- olmadıkça kirlenmez.»66 Ebu Hüreyre 
(59/679)'nin rivayet ettiği bir hadiste ise Hz. Peygamber; <f-Sa
kın sizden biriniz durgun suya bevletmesin ve onda yıkanma
sın.:ı> buyurmuştur.67 

· Bu hadisler suların kirlenip kirlenmiyeceği hususunda bir
birinden farklı hükümler ihtiva etmektedir. İlk iki hadis mut
lak olarak suların temiz olduğunu ve hiçbir şeyin kirletmiyece
ğini; son iki hadis ise iki testiden az ve durgun suların kirle
nebileceğini ifade etmektedir. 

Sahabeden İbn Abbas (68/687) ve Ebu Hüreyre (59/679), 
Tabiinden Hasan Basrı (110/728), Sa'zd b. el-Müseyyeb (94/713) 
ve İkrime (105/723) ilk iki hadise dayanarak, suların az da olsa 
kirlenmiyeceğine; Sahabeden İbn Ömer (73/692) ve tabi'inden 
Mücahid (104/722) ise son iki hadise dayanarak üç vasfından 
biri değişmese bile az miktardaki suyun kirlenebileceğine kani 
olmuşlardır.6s 

63 e'z-Zerkeşi, el-İcabe, 117 vd.; e'ş-Şevkani, Neylu'l-evtar, V, 2 vd. 
64 e'ş-Şafi'i, İhtilafu'l-hadis, 106; e'ş-Şevkani, age., I, 28. 
65 e'ş-Şevkani, age . , I, 14. 
66 e'ş-Şafi'i age., ay., e'ş-Şevkani, age., I, 30. · 
67 e'ş-Şevkani, age., I, 22. 
6s e'ş-Şevkani, age., I, 29. 
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Sünnetin görüş ihtilafları açısından tetkiki sadece uslub 
özelliklerinden ibaret kalmıyacağı tabildir, Acaba süal ve ihti
yaçlar karşısında veya muhtelif şahıs ve durumlara göre Hz. 
Peygamber nasıl davranmıştır. Bu hususun tetkiki de İslam 
hukuku bakımından mühimdir. O halde bu konu üzerinde de 
durmak gerekir. Müteakip bahiste Sünnet bu açıdan tetkik 
edilecektir. 

3 - Sual ve İhtiyaçlarm Muhtelif Oluşunun Aynı Konudaki Ha

dislerin Çeşitli Hüküm Taşımasına Tesiri : 

23 yıllık risalet vazifesi esnasında Hz. Peygamber aynı ko� 
nuda muhtelif beyanlarda ve birbirinden farklı tatbikatta bu
lunmuş, aynı hadise hakkında zaman zaman sorulan sorulara 
birbirinden farklı cevaplar vermiştir. Kurban etlerinin üç gün
den fazla muhtHaza edilmesi69, kabirleri ziyaret7°, mut'a nika
hı71 ve hadislerin uslubu bölümünde geçen suların temizli· 
ği72 v.s. hakkındaki hadislerde olduğu gibi. 

Hz. Peygamberden naklolunan bu ve benzeri tatbikat ve 
beyanlar da fakililer arasında çeşitli görüş ayrılıklarının mey
dana gelmesine yol açmıştır. Nitekim «Korku Namazı» hakkın
da Hz. Peygamberden ondan fazla tatbikat nakledilmiştir. Hep
si de sahih senedle rivayet edilmiş olup, tercih hususunda şah
sı kanaattan başka bir şey yoktur. Bunların birbirini neshi 
hakkında da her hangi bir bilgimiz yoktur. Ancak bu rivayet
leri tetkik ettiğimiz zaman, aradaki farkların çeşitli durum
lardan ileri gelmiş olduğunu görürüz. Şu birkaç rivayet bu hu
susta bizi aydınlatacaktır. 

a) Salih b.  Havvat'ın rivayetine göre, Hz. Peygamber Za
tu'r-rika' cephesinde korku namazını şu şekilde kıldırmıştır : 
Ordu biri Hz. Peygamberin arkasında, diğeri ise düşmana kar
şı olmak üzere iki saf halinde vaziyet almıştır. Hz. Peygamber 
beraberindeki birinci saftakilere bir rek'at kıldırdıktan sonra 
kendisi kıyam halinde beklemiş, aynı grup ikinci rek'ati kendi 

69 e'ş-Şafi'i, İhtilafu'l-hadis, 137; el-Gaziili, el-Mustasfa, I, 68; e'ş-
Şevkani, Neylu'l-evtar, V, 126. 

7o e'ş-Şevkani, age., IV, 109. 
n e'ş-ŞB.fi'i, age., 255; e'ş-Şevkani, age ,, VI, 133. 
n e'ş-ŞB.fi'i, age., 106 vd.; e'ş-Şevkani, age., I, 15 vd. 
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başına tamamlayarak düşmana karşı vaziyet almış; ikinci grup 

Hz. Peygamberin arkasında saf halinde durmuş, Hz. Peygam

ber bir rek'at da bunlara kıldırdıktan sonra ka'dede beklemiş 

ve onlar da ikinci rek'ati kendi başlarına kıldıktan sonra Hz. 

Peygamberle birlikte selam vermişlerdir.73 Hz. Ali (40/660), İbn 
Abbas (68/687), İbn Mes'ud (3.2;653), İbn ömer (73/692), Ebu 
Hüreyre (59/679), Zeyd b. Sabit (45/665), Ebu Musa'l-E§'arı 
(44,/665), Sehl b. Ebi Haşme ve diğer bazı fakih sahabiler korku 

namazı oıarak bu şekli tercih etmişlerdir.74 

b) İbn Abbas (68/687)'ın rivayetine göre de Hz. Peygam

ber Zu-kared cephesinde korku namazını şu şekilde kıldırmış

tır : Ordu yine iki saf olarak, biri Hz. Peygambere uymuş, di

ğeri ise düşmana karşı vaziyet almıştır. Hz. Peygamber bera

berindeki saftakilere bir rek'at kıldırdıktan sonra saflar yer 

değiştirmiş, ikinci saftakilere de bir rek'at kıldınnca diğer 

rek'atleri kılmadan selam vermişlerdir. Kalan rek'atı her iki 

grup da kaza etmemişlerdir. Huzeyje b. el-Yeman (36/656) ve 

Zeyd b. Sabit'ten de buna benzer rivayetler nakledilmiştir.7s 

c) Cabir (78/697)'in rivayetine göre de korku namazı şu 

şekilde kılınmıştır : Ordu Hz. Peygamberin arkasında iki saf 

halinde durmuştur. Ruku'dan kalkıncaya kadar olan erkan-ı 
salat hep birlikte yerine getirildikten sonra Hz. Peygamberle 

. birinci saftakller secde etmişler, ikinci saftakHer ise kıyam ha

linde düşmana karşı durmuşlardır. Secdeler tamam olunca ikin

ci saftakHer de seedeleri kaza ettikten sonra saflar yer de

ğiştirmiş ve ikinci rek'at da aynen birinci rek'atte olduğu gi

bi ifa edilmiş ve hep birlikte selam verilmiştir. Dikkat edi

lirse bu şekilde, 'düşman kıble tarafındadır. Hz. Peygamber 

korku namazını bu şekliyle, biri Asajan'da biri de Benı Süleym 
yurdunda olmak üzere iki defa kıldırmıştır.76 

Bu hususta bir başka örnek de süt mes'elesi olabilir. 

Bu mes'ele prensip olarak e'n-Nisl1, 23. ayetiyle hükme bağ

lanmıştır. Ancak tatbikatta bazı noktalar üzerinde tereddütler 

73 e'ş-Şevkani, Neylu'l-evtar, III, 3 16. 
74 e'ş-Şevkani, age., ay.; el-Cassas, Ahkamu'l-Kur'an, II, 260. 
75 e'ş-Şevkani, age., III, 321. 
76 Korku namazı hakkında verilen kaynaklara ek olarak bk. İbnu'l

Munzir, el-Evsat .. , 239-b vdd. 
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meydana gelmiş ve Hz. Peygamber zaman zaman bu terddüt
leri izaıe etmiştir. 

Sehle bint Süheyl, Hz. Peygambere baş vurarak, evlatlığı 
Salim'in onun yanına girip çıkmasından, kocası Ebu Huzeyje'
nin yüzünde hoşnutsuzluk hissettiğini söylemişti. Hz. Pey
gamber de erginlik çağını idrılk etmiş olan Salim'i emzirme
sini, böylece mes'elenin hallolacağını söylemiştir.77 

Halbuki bir defa Hz. Peygamber Hz. Ayşe'nin yanında bir 
erkek görmüş ve manidar bir şekilde Hz. Ayşe'ye bakmıştı. 
Hz. Ayşe'nin, süt kardeşimdir Ya Rasülallah, demesi üzerine; 
<<Kardeşlerinizin kim olduğuna iyice dikkat edin; emzirme, 
ancak, acıkmadandır.» buyurmuştur.78 

Bir başka rivayette ise Hz. Ayşe, Eflah b. Ku'ays'in, ya
nına girmek için izin istediğini, karısının bir zamanlar onu 
emzirmiş olduğunu Hz. Peygambere anlatmış, Hz. Peygamber 
de, ona izin ver, arncan sayılır, şeklinde cevap vermiştir.79 

Birbirinden farklı hükümler ihtiva eden bu ve benzeri ri
vayetler fakihlerin görüş ayrılıkıarına yol açmıştır. Çünkü, 
Hz. Ayşe ve Hz. Ali mezkür ayetin ve «Nesep cihetinden haram 
olanlar süt cihetinden de haram olur.» hadisinin mutlak ifa
desine8o ve Sehle ve E/lah hadislerine dayanarak, süt emme 
çağını geçmiş olanların da emmekle haram olacakları fikrini 
müdafaa etmişler; Hz. Ayşeden başka bütün «ezvac-ı tdhirat» 
ve İbn Abbas (68/687), Hz. ömer (23/644), Abdullah b. Mes'ud 
(32/652), ibn Ömer (73/692), Cabir (78/697), Ebu Hüreyre 
(59/679) gibi diğer bazı fakihler «Kardeşlerinizin kim olduğu
nu iyi gözetin. Emzirme ancak aclığı gidermek içindir.» hadi
sinin delaleti ile süt emme devresini aşkın olanların emmekle 
haram olamıyacağma kani olmuşlardır.sı. Hatta ümmü Sele
me (62/681), Hz. Ayşeden maada bütün ezvas-i tahirat'ın 
Sehle bint Süheyl hadisini, sadece Salim'e mahsus bir ruhsat 

77 İbnu'l-Kayyim, İlamu'l-muvakkı'in, IV, 369; Sahihu Muslim ve 
Tercümesi, IV, 370 vd. 

78 aynı kaynaklar. 
79 · İbnu'l-Kayyim, age., IV, 346. 
so e'ş-Şevkani, Neylu'l-evtar, VI, 314. 

81 el-Cassas, Ahkamu'l-Kur'an, I, 410; İbnu'l-Kayyim, age., IV, 346; 
e'ş-Şevkani, age., VI, 315. 
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olarak telakki ettiklerini, o şekilde bir emzirme ile ki.msenin 
yanlarına girmesine izin vermediklerini nakleder.82 

Ebu Muse'l Eş'arı (44/665)'nin de önceleri Hz. Ayşe'nin ka
naatında olduğu halde, daha sonra o fetihadından döndüğü 
rivayet edilmiştir.83 

Suaı ve ihtiyaçların hükümlere tesirini bu şekilde göz
den geçirdikten sonra, daha önce de işaret edildiği vechile, 
neshin Sünnetle ilgisini tetkik ederek bu bahsi. tamamlamali 
istiyorum. 

4- Sünnette Nesh: 

Sünnetle ilgili ihtilaf sebeplerinden biri de, ayetlerde de 
olduğu gibi, nesh meselesidir. Burada geniş izaha girişrneksi
zin bazı örneklerle iktifa edilecektir. 

İnzal vaki olmayan cinsı münasebetten sonra gusill icabedip 
etmemek hususunda Hz. Peygamberden birbirinden farklı hü
küm ihtiva eden birçok hadis nakledilmiştir. 

Havle bint Hakim Hz. Peygambere, ihtilaın olan bir ka
dının gusledip etıniyeceğini sormuştu. Hz. Peygamber, «İnzal 
vuku bulmadıkça erkeklere gusül vt:icibolmadığı gibi, aynı du
rumda kadınlara da gusul vacibolmaz.» buyurmuştur.84 

Ebu Sa'id (74/693), Ebu Eyyub (52/672), Enes b. Malik 
(93/712), Ebu Rati' ve diğer bazı sahabe, Hz. Peygamberin «Su, 
ancak, sudandır» yani gusül ancak meni gelmesiyle vacibolur, 
buyurduğunu rivayet etmişlerdir. 

Ebu Sa''ld, Ct:ibir b. Abdullah, Ebu Hüreyre (59/679), lbn 
Abbas Hz. Peygamberin, enstirdan bir za.ta uğradığını ·veya 
ona haber gönderdiğini; saçını ıslak görünce de «galiba acele 
ettirdik» dediğini, o zatın da : evet, inzal vukü bulmadan ay
rıldım ve guslettim dediğini; bunun üzerine, Hz. Peygamberin, 
«sizden biriniz inzal vuku bulmadıkça gusletmesin», buyurdu
ğunu nakletmişlerdir. 

Eşiyle birleşip de inzal vukü bulmayan kimse hakkında 
ne dersin? diye soran Zeyd b. Halid el-Cühenz (78/697) 'ye , 

Hz. Osman Hz. Peygamberden işittiğini söyleyerek, «Namaz 

82 Sahihu Muslim ve Tercümesi, IV. 370 vdd.; el-Cassas, age., I, 410. 
83 el-Cassas, Ahkamu'l-Kur'an, I, 410. 
s4 İbnu'l-Kayyim, İlamu'l-Muvakkı'in, IV. 278; e'ş-Şevkani, NeyluT

evtar, I, 233. 
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abctesti gibi abctest almasının ve tenasül uzvunu yıkamasının 
kaf1 olduğu» şeklinde fetva vermiştir: Aynı zat; Hz. Ali, Talha 
(36/656), Zübeyr (36/656) ve Übeyy b. Ka'b (21/642)'dan da 
aynı fetvayı almıştır. 

Rati' b. Hadic (74/693)'in rivayetine göre; Hz. Peygam
ber, babasına uğramıştı. Beraber mescide kadar gitmişler. Fa
kat Rdfi'ın babası bir yolunu bulup gusletmiş; Hz. Peygam
ber saçlarının ıslak olduğunu görünce sebebini sormuş; o da, 
beni çağırdığınız zaman cima' halindeydim, inzal vukü bul
madan kendimi topladım ve şimdi guslettim, demişti. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber, «Su ancak sudandır.» buyurmuş, fa
kat Rd,fi'in babası uzaklaşınca; «Tenasül uvuzları birbirini te
cavüz edince gusül vacibolur.» buyurmuştur. 

Hz. Ayşe'den 'de, Rasillullah'ın Mekke tethinden önce, ci
ma ederken inzal vukü bulmadan ayrılıp gusletmediği; fetih
ten sonra ise aynı durumda guslettiği ve başkalarına da aynı 
şekilde yapmalarını emrettiği rivayet edilmiştir. 

Ayrıca Hz. Ayşe ve Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine gö
re; Hz. Peygamber, «erkek kadının dizleri ve uylukları arasına 
oturup, uzuv uzvu tecavüz ederse gusül vacibolur.» buyur
muştur.ss 

Bu rivayetler karşısında sahabe fakihlerinin bu mes'ele 
üzerindeki ictihadlarını gözden geçirelim: Rita'a b. Rati' (41/ 

66l)'in nakline göre: Zeyd b. Sabit (45/665)'in, cima edip de. 
inzal vuku bulmayan kimseye gusül vacip olmayacağı şeklinde 
fetva verdiğini Hz. ömer işitince Zeyd b. sabit'e çıkışmıştı. O 

da kendi re'yiyle fetva vermediğini; amcaları yerip.de olan Übey 
b. Ka' d, Ebu Eyyub ve ,Rija'a b. Rd!i'in Hz. Peygamberden ri
vayet ettikleri hadisi söylediğini beyan etmiştir. Hz. Ömer tah
kikatı derinleştirerek Rifd'a'ya sormuş; Rita'a da Hz. Peygam
berin hayatında öyle yaptıkları zaman gusletmediklerini ve Hz. 
ömer'in sorusu üzerine de, Hz. Peygamberin bu hallerine vakıf 
olup olmadığını bilmediğini söylemiştir. Bunun üzerine Hz. 

ss Bu örneklerle ilgili. rivayetler için bk.: İbnuT-Cevzi, İ'lamu'l
alim ba'de rusfıhihi bihakayık-ı nasıhı'l-hadis ve meusfıhih, 146 
vd.; İbn' Ebi Şeybe, el-Musannaf, Medine 334; 13-a vd.; el-Hazimi 
el-İ'tibar, 22; e'ş-Şevkani, Neylulevtar, I. 
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ömer bilginleri toplayarak durumu müzakere etmiş ; Hz. Ali 
ve Mu'az b. Cebel (18/639) 'den başka hepsi, guslün ancak in
zal vuku bulunca vacibolacağı üzerinde ittifak etmişler. Hz. 
Ali ve Mu'az, inzal vukıl bulsun bulmasın uzuvlar birbirini te
cavüz edince guslün vacib olacağında direnmişler. Hz. Ali'nin 
teklifi üzerine, bu durumu en iyi bilen ezvac-ı tahirata sorul
masına karar verilmiş, Hz. Ayşe'nin de Hz. Ali ve Zeyd b. Sa
bit'in fetvalarına uygun beyanda bulunması üzerine, Hz. ömer, 
o andan itibaren muhalif görüşte fetva verilmemesini sert bir 
dille tamim etmiştir.s6 

Netice olarak : İbnu'l-Cevzi'nin de işaret ettiği gibi, İs
lamın ilk yıllarında, Hz. Ali, Hz. Osman (35/656), Talha, Zü
beyr, Sa'd, Übeyy, Ebu Eyyub, Rafi' b. Hadic, Rifa'a, b. Rdfi' 
ve Zeyd b. Halid gibi bir çok ashab fakihleri, guslün ancak 
inzal vukılu sebebiyle vacibolacağı şeklinde fetva vermişler, 
fakat daha sonra bu hüküm neshedilmiş ve bir çokları bu fet
vadan dönmüşlerdir. Kendilerine neshedici hadisler ulaşmayan 
fakihler ise ilk fetvalarında devam etmişleıı ve bütün bu mal
zeme tabi'ine intikal edince, o devir fakihleri de bu malzeme
leri değerlendirerek aynı konuda farklı ictihadlarda bulun
muşlardır. Nitekim A'meş (148/765) ve daha sonra Davud b. 
Ali mensun hükme sarılmışlar87, Urve (93/712) ise Hz. Pey
gamberin . en son fetvasına tutunmak gerektiğini müdafaa et
miştir.ss 

Bu hususta bir başka örnel� de Rulcu'da ellerin diz kapak
larına konması hakkındaki şu rivayetlerdir : 

İbn Mf3S'1ld (32/653) ,  Hz. Peygamberin rulcu' esnasında el
lerini diz kapakları arasına koyduğunu riva.yet etmiştir. 

Ebu Mes'ud ve Va'il b. Hucr gibi bazı sahabeye göre ise 
Hz. Peygamber rulcu'da ellerini diz kapakları üzerine koy
muştur. 

86 İbnu'l-Cevzi, İ'lamu'l-alim, Medine, 192, 148-b; İbn Ebi Şeybe, 
el-Musannaf, Medine, 334, 13-a vd. 

87 İbnu'l-Cevzi, age., 147-b. 
88 İbnu'l-Cevzi, age., 148-a. 
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lbn ömer, birinci şekli Hz. Peygamberin bir defa yaptı
ğını ; Sa'd b. Ebi Vakktls (55/675) ise Hz. Peygamberin bazı 
şeyleri önce yapıp sonra terkettiğini ; bu mes'elede de Hz. Pey
gamberin - en son olarak - ellerini dizleri üzerine koyduğu

nu söylemişlerdir. Mus'tlb da babası Sa'd'ın önce ellerimizi diz 
kapaklarımızın arasına koyardık sonra dizlerimizin üzerine 
koymakla emrolunduk, dediğini rivayet etmiştir.89 

s9 İbnu'l-Cevzi, İ'lamu'l-alim, Medine, 192, 162-a, b. 
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C) HAZRETİ PEYGAMBERiN İCTİHADI 

Buraya kadar Kitab ve Sünnet'in teşri bakımından tet
kikini tamamladıktan sonra Hz. Peygamberin Kitab ve Sün
netten ayrı olarak kendi re'yiyle verdiği fetvalara da göz at
mak yerinde olur kanaatındayım. Daha islamın ilk asırların
dan itibaren Hz. Peygamberin ictihadı hatta daha geniş çapta 
vahiy ve ictihadın birbiri karşısındaki durumu islam bilgin
leri tarafından münakaşa edilmiştir.9o. 

Bir çok ayetlerde Hz. Peygamberin hüküm vermesinden91 
bahsedildiği gibi, hadis rivayetlerinde de Hz. Peygamberin çe
şitli mes'eleler hakkında verdiği fetvalar92 mevcuttur. Burada 
yalnız ihtilaf sebebi olabilecek farklı fetvalarından bir kacı 
üzerinde dunnakla iktifa edilecektir. 

Hz. Peygamberin ictihadı bazan vahyile tanzim edilen ge
nel hükümlerin fer'i mes'elelere tatbiki şeklinde tezahür eder. 
Mesela daha önce şarabın haram olduğu el-Ma'ide süresinin 
90. _ayetiyle kesin hüküm hil.linde Allah tarafından bildiril
miştir. Ancak bu hükmün şümülü bazı kimselere kapalı gö
rünmüş, her nevi içkiye şamil olup olmadığı hakkında tered
düt edilmiştir. Daha çok Yemenliler tarafından imal edilen 
«Bit'» denilen baldan ma'mul içkinin haram olup olmayaca
ğını soran bir kimseye, Hz. Peygamber, bu ve benzeri her sar-

90 Bu umumi münakaşalar için bk. : el-Gazali, el-Mustasfa, II, 103; 
el-Cassas, Ahkamu'l-Kur'fın, II, 41; 215; e'ş-Şa'rani, el-Mizanu'l
Kubra, I, 47; e'z-Zemahşeri; el-Keşşaf, III, 128; el-Hatibu'l-Bağ
dadi, el-Fakih ve'l-mütefakkıh, K. 35-a vdd.; el-Kettfıni, e't-Te
ratibu'l-İdariyye, II, 169; el-Ensari, Fevatihur-rahamut, II, 366. 

91 bk. msı. : el-Ahzab, 36; en-Nur, 48, 5 1 ;  en-Nisa', 65. 
92 Hz. Peygamber'in kendi ictihadiyle verdiği fetvalar üzerinde za

man zaman birçok bilginler tarafından tetkikler yapılmıştır. İbn 
Ebi Şeybe, el-Musannafında (msl. K. 440, 66 vd. ) ,  İbnu'l-Kayyim, 
İ'lamu'l-muvakkiin'de (IV, 266 vdd.) hususi bir bölüm halinde 
Hz. Peygamberin fetvalarını tesbit etmişlerdir. İzmirli İsmail Hak
kı, İlın-i Hılafmda bunlardan 40 tanesini yazmıştır. İbnu'l-Talla� 
Ebu Abdilialı el-Kurtubi (497/ 1 104) bu hususta Akdıyatu Rası1-
lüllah adıyla müstakil bir eser bile yazmıştır. Yazma nüshaları 
için bk. msl. Şehid Ali, nr. 528; 2168/3; Topkapı, M. 330; Murad 
Molla, 340. 
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hoş eden şeylerin haram olduğu, şeklinde cevap vermiştir. Bu 
kısmın örnekleri oldukça boldur.93 

Bazan da meydana gelen hadiselere veya sorulan sorunla
ra kendi rey ve ictihadiyle cevap vermiştir. Mesela Amr b. 
Hazm (50/670) ailesi üfürükle tedavinin cevazı hakkındaki so
rusuna, «yaptığınızı göreyim» dedikten sonra, bir beis görme
diğini ve din kardeşine faydalı olan kimsenin derhal o fay
dalı işi yapmasının gerektiğini beyan etmiştir.94 

Her ne şekilde olursa olsun Hz. Peygamberin verdiği fet
valar bazan birbirinden farklı hükümler ihtiva etmektedir. 
Çünkü aynı hadise muhtelif kimseler tarafından ayrı ayrı 
zamanlarda sorulmuş ; Hz. Peygamber de müstejtınin duru
muna veya sorulduğu zamanki şartlara, soruluş tarzına göre 
değişik cevaplar vermiş olabilir. Ayrıca bir müddet önce ver
diği cevabı bilahare unutmuş olması da tabiidir. Böylece Hz. 
Peygamberin aynı mes'ele hakkındaki farklı cevapları mücte
hidlere intikal edince, ya kendilerine ulaşan fetvalara sarıl
mışlar, böylece birinin bildiği fetvayı öbürünün bilemediğin
den ihtilafa düşmüşler, veya aynı konu hakkındaki bütün fet
vaları kendilere intikal etmiş fakat onları değerlendirme hu
susunda ihtilaf edilmiştir. Mesela oruçlu bir kimsenin karı
sını öpmekle orucunun bozulup bozulmayacağını soran bir 
gence, Hz. Peygamber, bozulacağını söylediği halde aynı so
ruyu soran bir ihtiyara, bozulmaz, diye cevap vermiştir.9s 

Hz. Ayşe, genç olduğu halde, ve Vmmü S eleme (62/681) , 
Hz. Peygamberin bizzat bunu yaptığını beyan ederek caiz ol
duğuna kani olmuşlardır. İbn ömer ise, öpme ve mübtişereyi, 
yani tenin tene dokunmasını kerih görmüştür. Bu mes'elede 
İbn Abbas'ın gençle ihtiyarı ayırdetmesine mukabil Ebu Hü
reyre, Hz. Ayşe 'den naklettiği bir rivayete dayanarak gençlik 
ve ihtiyarlığın önemli olmadığına, daha çok irade hakimiyeti
nin rol oynadığına, kani görünmektedir. Daha sonra İbn Şüb
rüme ( 144/76 1 ) ,  «Artık kadınlarla mübdşere ediniz.»96 ayetina 

93 İbnu'l-Kayyim, İ'lamu'l-muvakkıin, IV, 386. 
94 İbnu'l-Kayyim, İ'lamu'l-muvakkıin, IV, 394. 
95 İbnu'l-Kayyim, age., IV, 295; Buna benzer bir rivayet için bk. 

e'ş-Şevkani, Neylu'l-evtar, IV, 210. 
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dayanarak, gündüz öpen kimsenin orucunun bozulacağı, şek
linde ictihad etmijltir,97 

Buraya kadar olan I. bölümde, Asr-ı Saadette islam huku

. kunun kaynakları ve istinMt usullerini işlemeye çalıştım. Bun

dan sonraki II. bölümde Sahabe Devrinde İslam hukuku üze

rinde durulacaktır. 

96 el-Bakara, 187. 

97 e'ş-Şevkani, Neylu'l•evtar, IX, 211. 
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A) SAHABE'NİN ANLAYlŞ İHTİLAFI 

Her insanda bir anlama melekesi vardır. Bu meleke saye
sinde insan herhangi bir şey hakkında şu veya bu şekilde bir 
kanaat sahibi olur. Bu kanaatler çok defa çeşitli sebeplerle bir
birinden farklıdır. Hatta bir insanın bile aynı mes'ele hakkında 
ayrı ayrı zamanlardaki anlayış ve kanaatı başka başka olabilir. 
Anlayış gücünün kültür gelişmeleriyle de yakın alakası vardır. 
Sahabe fakihleri naslar ve hadiseler karşısında birbirinden fark
lı anlayışlar ve kanaatlar izhar etmişlerdir. Bu farklı anlayış ve 
kanaatları kendilerinden sonraki nesillere intikal edince, bu an
layış ve kanaatlar etrafında gruplaşmalar olmuş ve bu da mez
hepler'in teşekkülüne tesir etmiştir. Anlayış, daha dar mana
siyle, ictihad kabiliyeti demektir. Binaenaleyh bu kısımla ilgili 
olarak biraz. ilerde «Sahabe İctihadı» bahsinde daha etraflı du
rulacaktır. Burada, genel olarak anlayış farklarıyla ilgili örnek
ler yer alacaktır. Bu da sistemin bütünlüğü bakımından lüzılmlu 
görülmüştür. 

Fakihlerin naslar üzerindeki bu farklı anlayışları, nasların 
uslübu bahislerinde de görüldüğü gibi, bazan kelime ve lfade
lerin fa'rklı anlayışıara elverişli oluşundan ileri gelmiştir. 

• � 1 =: el-kar'» kelimesinde olduğu gibi. Nitekim, !Iz. Ömer 

Osman, Zeyd b. Sabit ve Ayşe, bu kelimeyi hayızdan temizlenme 
manasında anlamışlardır. Halbuki Hz. Peygamber, daha önce 
de geçtiği gibi, hayızlı bir kadına, hayız gürılerincie evinde otur
masını emretmekle, bu kelimenin adet kanaması manasında 
kullanılmış olduğunu beyan etmiştir.ı 

Bazan da nüzül sebeplerini bilip bilmernek anlayış farkları
na yol açmıştır. Mervan b. Hakem'in «Getirdikleriyle kıvanan, 
yapmadıklariyle de övülmelerini arzu eden kimselerin azaptan 

ı.- Bk. Kur'an-ı Kerim'in uslubu bahsi. 
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kurtulacak bir yer bulacaklarını zannetme!' t>2 mealindeki ayeti 

işitince, kim azaptan kurtulabilir ki? diyerek ayetten umumi 

bir mana çıkarması gibi. İbn Abbas ise bu ayetin, Hz. Peygam

ber kendilerine bir şey sorunca asıl maksadı gizliyerek yanlış 

bilgi verip buna rağmen ondan taltif beklerneye kalkışan ehli 
kitap hakkında nazil olduğunu söyleyince Mervan'ın anlayışı 

vuzuha kavuşmuştur.3 

Kudame b. Maz'un'Ia 'Amr b. Ma'dikerib'in, el-Ma'ide, 93. 

ayeti hakkındaki anlayışları da, nüzül sebepleri bahsinde geç

mişti. 

Bazan da anlayış ihtilafı, nasıh ve mensuh bilip bilmemek

ten ileri gelebilir. Neshedildiği halde, Zeyd b. Sabit'in, inzal vu

ku bulmadıkça gusül icabetmiyeceğini iddi'a etmesi gibi.4 

Bir hadise hakkında bazı fakihlerin, nas bulunduğunu bil

memesi de anlayışına tesir edebilir. Nitekim Hz. Ömer, mehir 
miktarında aşırı gidilmemesini, Hz. Peygamber'in eşleri ve kız

larının mehirlerinden fazla miktarı devlet bütçesine alacağını 

söylemişti. Bir kadın, kendisine, «onlardan birine bir kantar 
verseniz dahi ondan hiçbir şey almayınız.»5 mealindeki ayeti 

hatırıatınca bu anlayıştan vaz geçmiştir.6 

Bazan da hakkında nas bulunmayan mes'elelerde anlayış 

farkları meydana gelebilir. Kocasının ölüm haberi kendisine 

geç ulaşan kadının dört ay on günlük iddetinin başlangıcı hak

kında, İbn Abbas, İbn Ömer ve İbn Mes'ud, kocanın öldüğü gü

nü, Hz. Ali ise ölüm haberinin kadına ulaştığı günü uygun bul

muşlardır.? 

2 Al-i 'İmran, 188. 
3 e's-Suyuti, el-İtkan, I, 130; ez-Zerkeşi, el-Burhan, I, 27; Tarihu't-

Teşri, 39. 
4 Hadislerde Nasih Mensuh bahsine bakınız. 
s e'n-Nisa', 20. 
6 İbn Ebi Şeybe, el-Musannaf, K, 439, 31-a. 
1 el-Cassas, Ahkamu'l-Kur'an, I, 416. 
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Sahabenin · anlayış ihtilafı hakkındaki bu izahtan sonra, 
mes'eleyi biraz daha husüsileştirerek Sahttbe ictihddı üzerinde 
durmak istiyorum. 
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B) SAHABE DEVRİNDE İCTİHAD 

Teşri bakımından ictihad da şer'i kaynaklar kadar önem
lidir. Öyle ki Usul-ü Fıkh'ın mihveri ictihad'dır denilebilir. Çün
kü Kur'an-ı Kerim edebi incelik ve muhteva zenginliği yanın
da genel hükümler ihtiva eder. Sünnet de Kur'an-ı Kerim'deki 
genel hükümlerin tatbikatma ışık tutar ve hakkında Kur'an 
hükmü bulunmayan mes'eleleri hükme bağlar. Hükümler mah
düt hadiseler namüteiıahi olunca, mahdüt prensip ve hüküm
lerin, namütenahi hadiselere tatbiki ancak ictihad'la mümkün 
olabilir. 

Sahabe devrinde ictihad mevzuunu tetkik ederken, henüz 
vahyin devam ettiği bir zamanda ictihad'a lüzüm olup olmadı
ğı veya ictihad mümkün olup olmadığı, ictihad bakımından sa
habenin kültür seviyesi ve o devirde ictihadın vukuu v.s. gibi 
bazı nazari münakaşalar üzerinde durmak gerekirdi. Ancak te
zimin çerçevesi daha çok o devirdeki farklı ictihadların tetki- · 

kine münhasır olduğu için, daha sonraki hukuk nazariyatçıla
rının bu konudaki münakaşalarından sarfı nazar edildi.8 

Daha önce, hususı bahsinde de tetkik edildiği gibi, Hz. Pey
gamber'in bile ictihad ettiği bir gerçektir. Ayrıca Hz. Peygam
ber, kendisine arzolunan bir davada Ukbe b. Amir'e ictihad sa
lahiyeti vermesi gibi9 gerek kendi huzurunda olsun ; meşhur 
Zübye olayında Hz. Ali'nin10, Beni Kurayza hakkında Sa'd b. 
Mu' az (5/626) •ınıı ictihadları gibi, gerek onun bulunmadığı yer-

a Sahabe fetihadı hakkındaki görii§ler i!:in bk.: el-Gazali, el-Mustasfii, 
II, 103; el-Ensari, Fevatihu'r-rahamılt, II, 375; el-Cassas, Ahkamu'l
Kur'an, II, 212; İbnu'l-Kayyim, İ'lamu'l-Muvakkı'in, I, 10; ll,  39; 
el-Kettani, e't-Terati'ıu'l-i dariyye, II, 324; e'd-Dehlevi, el-İnsaf, 3 
vd.; eş-Şati'i, İhtilafu'l-hadis, 146; Şehrestani, el-Milel ve'n-nihal, I, 
458; Veki' b.  Hayyan, Ahbaru'l-Kudat, Turhan Valide, 226, 23-b ; 
Bilmen, ıstılahat-ı Fıkhiyye ... 

9 İbnu'l-Kayyim, age., I, 81. 
ıo İbnu'l-Kayyim, age., II, 39. 
ll el-Ensari, age., II, 375; İbnu'l-kayyim, age., I, 81. 
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de olsun, sahabe fakihlerinin birçok ictihadlarını tasvib etmiş
tir. Hz. Peygamber'den sonra da · sahabe çeşitli konularda icti
had etmişlerdir. Mesela İbn Ömer'in rivayetine göre; Beni Ku
rayza'ya karşı yapılan bir seferde, Hz. Peygamber «İkindiyi Be
nı Kurayza'da kılalım.» mealinde konuşmuştu. Bazıları Hz. Pey
gamber'in emrine imtisalen, hedefe vasıl olmadan kılmamaya 
karıJ,r vermiş; bazıları da Hz. Peygamber'in bu sözüyle orduyu 
teşvik etmek istediğini ; yoksa namaz kılmaktan nehyetmediği
ni düşünerek yolda ikindiyi eda etmişlerdi. Durum Hz. Pey
gamber'e nakledilince her iki ictihadı da tasvibetmiştir.12 

Bir başka örnek de şu hMisedir: Ebu Sa''ld el-Hudr'l (74/ 
· 693)'nin rivayetine göre: iki sahabi yolculuk yaparken namaz 
vakti girmiş, fakat su bulamadıkları için teyemmüm'le namaz
larını kılmışlar; henüz vakit çıkmadan da su bulmuşlardı. Bi
ri abdest alarak namazı iade etmiş, öbürü etmemişti. Durumu 
Hz. Peygamber'e anlattıkları zaman yine her ikisinin ictihadı
nı da tasvib etmiştir.13 

Hatıb b. Ebi Belte'a (30/650)'nın cariye'si hakkında da üç 
ayrı ictihM nakledilmiştir ki bu da o devir fakihlerinin ictiha
dına güzel bir örnek teşkil eder. Bu cariye aslen Nobytt'lıdır. 
Arapça'yı çok az biliyor. Hamile olduğu meydana çıkınca Hz. 
Ömer sorguya çekmiş ve kadın olup bitenleri pat çat anlatabil
miştir. Hz. ömer durumu hazır bulunanlarla müzakere eder. 
Hz. Ali (40/660) ve Abdurrahman b. Av! (32/652) recmedilmesi 
gerektiğini ; Hz. Osman (35/6f.6) ise recmin ancak recm hülc-

. münü bilene tatbik edilebileceğini ileri sürerler. Hz. Ömer ise 
her iki görüşe de iştirak etmiyerek, 100 değnek vurdurur ve bir 
yıl sürgün eder .ı4 

Mes'eleyi ihtilaf sebebi olması bakımından misallendirme
ye çalışalım. 

Kur'an-ı Ker'lm'de, kocası ölen kadınların iddeti dört ay 
on gün olarak tanzim edilmiştir.15 Ancak bu müddet zarfında 

ıı e's-Siba'i e's-Sünnetü ve mekanetüha ... , 60; el-Accac, e's-Sünnetü 
kable't-tedvin, 17. 

13 e'ş-Şevkani, Neylu'l-evtar, I, 265; el-Accac, age., ay. 
ı4 e'ş-Şafi'i, İhtilafu'l-hadis, 144; İbn Hazm, ei-fhkam, II, 13. 
ıs e't-Talak, ı. 
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kocalarının evlerinden çıkıp çıkmayacakları hakkında bir sa
rahat yoktur. Bunun için Abdullah b. Mesud (32/653) 1  Hz. Ömer 
(23/644),  Zeyd b. Sabit (45/665) ,  ümmü Seleme (62/681) ve Hz. 
Osman (35/656) ,  boşanan kadınlar hakkındaki «onları, bir ju
lıuş irtikab etmeleri müstesna olmak üzere evlerinden çıkar
mayınız; kendileri de çıkmasınlar»16 ayetine ve Hz. Peygam
ber'in «Gündüzleri birbirini ziyaret edebilirler, geceleyin her
kes kendi evlerine çekilsin.»  hadisine dayanarak, sadece gün
düz iddet bekledikleri ev lerden çıkabileceklerini ;  Hz. Ali ( 40/ 
660) ,  İbn Abbas (68/687) , cabir b. Abdillalı (78/697) ve Hz. Ay
şe (58/678) ise, ayetteki «kendi başlarına beklesinler.» ibaresi
ne ve ayrıca «ğer çıkarZarsa onların kendileri hakkındaki ma'
ruta uygun olarak yaptıkları şeylerde size bir günalı yoktur.»17 
ayetine dayanarak, kendi başına olmak şartiyle bu müddeti di
ledikleri yerde geçirebileceklerine kani olmuşlardır.18 

Nasların tatbikatı hakkındaki sünneti bilip bilmernek de 
sahabe ictihactına tesir etmiştir. Mesela, gusül mutlak olarak. 
ayetle farz kılınmış olmakla beraber keyfiyeti hakkında tafsi
lat yoktur. Mesela, guslederken saç örgülerinin çözülüp çözüJ .. 
mlyeceği hakkında şu şekilde ihtilaf edilmiştir :  Abdullah b. 
ömer bu husustaki Hz. Peygamber'in tasvib ettiği tatbikatı bil
mediği için, kadınlara, gusledecekleri zaman saç örgülerini çöz
meleri gerektiğini emretmiştir. İbn ömer'i bu ictihadına sevk 

.. .. 
eden -belki- ayetteki 1_,� L.; -==. iyice temizleniniz! » emri-

nin mübalağa sigasında oluşudur. Hz. Ayşe bunu duyunca «Hay
ret, iyi ki İbn ömer kadınlara saçlarını tıraş etmelerini emret
miyor.» diyerek kendisinin Hz. Peygamber'le birlikte gusleder
ken saç örgülerini çözmediğini, üç defa su dökmekle iktifa et
tiğini söylemiştir. 

ümmü Seleme'den de Hz. Ayşe'nin rivayetine uygun bir ri-
vayet nakledilmiştir.19 

· 

16 E't-Talak, ı. 

17 el-Bakara, 240. 
1s el-Cassas, Ahkamu'l-Kur'fuı, I, 419; e'ş-Şevkani, Neylu'l-evtar, 

VI, 300. 

19 İbn Ebi Şeybe, el-Musannaf, K. 438, 165-b; Medine, 334, 12-a; 
Zerkeşi, el-İcabe, 123. 
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İki kız kardeşi bir nikah altında birleştirmek mes'elesinde 
delil olabilecek iki ayet vardır : Birinde nikahlanmaları haram 
olan kadınlar arasında iki kız kardeş de yer almaktadır.20 Öbü
rü ise, «Ancak ellerinizin malik olduğu kadınlar müstesnddır. >>21 

mealindedir. 

Hz. Osman ve İbn Abbas, bu iki ayetin farklı hüküm ihtiva 
etmesi karşısında, ikinci ayetin şümülüne dayanarak, iki kız 
kardeşi bir nikah altında birleştirmenin caiz olduğuna kani 
olmuşlar ; Hz. Ali, İbn Mesud, Zübeyr b. Avvam, İbn ömer, 
'Ammar b. Yasir ve Zeyd b. Sdbit ise haram oluşu cihetini ter
cih etmişlerdir.22 

Birbaşka örnek de şudur : Ebu Bekir bağışta eşitlik pren
sibini müdafaa ediyordu. Hz. Ömer ise yurdunu ve mallarını 
Hz. Peygamber'e hicret uğruna terkedenleri İslam'a gönülsüz 
girenlerle müsavi tutmak hakkaniyete uygun düşer mi? diye 
direniyor ve müslüman olmasalardı bağışa hak kazanamıya
caklardı ; o halde takvadaki derecelerine göre bağış tevzi edil
melidir ; alimierin ma'işeti cahillerinkinden daha çok olmalıdır, 
diye ilave ediyordu. Hz. Ebu Bekir de onlar Allah için müslü
man olmuşlardır, mükafatları Allah'a aiddir ; bağış ibadet kar
şılığı değildir, dünya ancak kifayet yeridir, diye cevab veri
yordu. 

Hz. Ömer halife olunca, müslümanlara derecelerine göre 
bağışta bulunmuştur.23 Her biri diğerinin maksadını çok iyi an
lıyordu ama, muhıUifin görüşü, zannı galib hasıl edemiyordu.24 

Kocası ölen kadının natakası hakkında da İbn Abbas'la Ca
b'lr b. Abdillah, hamile olsun olmasın nafakası bizzat kendi üze
rinedir, şeklinde ictihad ettikleri halde ; Hz. Ali, İbn ömer ve 
İbn Mes'ud, hdmile kadının natakası ölen kocasının bütün mal
larından tahakkuk eder, şeklinde ictihad, etmişlerdir.zs 

20 E'n-Nisa', 23. 
zı Aynı Sure, 24. 

22 el-Cassas, Ahkamu'l-Kur'an, II, 130; el-Gazali, el-Mustasfa, II, 58. 
23 el-Gazi'ıli, age., ay. 
24 el-Gazali, age., II, 1 10. 
2s el-Cassas, age., I, 421.  
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C) SAHABE DEVRINDE KIYAS 
Sahabe ictihad'ını tetkik ederken, bir nevi ictihad demek 

olan kıyds'a da temas etmek yerinde olurdu. Fakat İslam hukü
kundaki ehemmiyetini düşünerek bu mevzü'u müstakil bir baş
lık altında ele almayı münasip gördüm ve ictihdd bahsini biti
rir bitirmez kıyds'ı ele aldım. 

İslam hukuk bilginleri tarafından, şer'i bir kaynak veya · 

hüküm çıkarma metodu «tar'iku istinbdtı'l-hukm»26 olarak ka
bul edilen kıyas, burada sadece sahabe devrinde tatbik edilip 
edilmediği ve ihtilaf sebebi olup olmadığı bakımından tetkik 
edilecektir. Bu husüstaki nazari münakaşalar şimdilik ele alın
mayacaktır. 21 

Kıyds daha Asr-ı saadet'te bizzat Hz. Peygamber tarafın
dan bile kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de kıyas örnekleri 
mevcüttur.28 Ayrıca ayetlerdeki darb-ı meseller, teşbihler v.s. 
de daha geniş manasiyle kıyas örnekleri olarak düşünülebilir. 

Dalındaki henüz olgunlaşma çağında bulunan hurma ile 
kuru hurmanın mübadelesinin caiz olup olmadığını soran bir 
sahabiye Hz. Peygamber, «taze hurma kuruyunca eksiZir mi? » 
diye sormuş ; evet cevabını alınca da kıyas yoluyla cevaz ver
memlştir.29 

Gücü yettiği halde haccetmeden ölen bir kimsenin oğlu, 
babasının hac fartzasını kaza edip etmiyeceğini sormuştu. Hz. 
Peygamber, «başka borcu olsa ödemiyecek misin? '>  diye sorarak 
hac borcunu, diğer borçlara kıyas etmiştlr. 3o 

Kıyas sahabe fakihlerince de bilinmektedir. Hz. ömer (23/ 
644) Ebu Musu el-Eş'ari (44/665) 'ye yazdığı meşhür emirname
sinin bir yerinde «mes'eleleri birbirine kıyas et; iyice anladık
tan sonra Allah rızasına en uygun ve gerçeğe en yakın zannet
tiğtnt tatbik et!'>  der.Jı 

26 Dehlevi, Ikdu'l-cid, 32. 
27 Geniş bilgi için bk. el-Ensari, Fevatihurrahamı1t, II, 314, 331; 

İbnu'l-Kayyim, İ'lamu'l-muvakkı'in, I, 204;
' 

Şa'rani, el-Mizanu'l
kübra, I, 15; Gazali, el-Mustasfa, II, 150; İzmirli, İlm-i Hılaf, 30; 
Bilmen, Istılahat-ı Fıkhiyye I, 317 . . .  

2s sad, 76. 
29 El-Ensari, Fevatihu'r-rahamı1t, II, 316. 
Jo age., ay. 
31 İbnu'l-kayyim-İ'lamu'l-muvakkı'in, I, 86; el-Kasani, Bedayi' u's

sanayi', VII, 9; Bilmen, age., I, 330. 
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Buna karşılık İbn Mes'ud (32/653) 'un «bir şeyi kıyasa vur
mayınız, sonra ayağınız kayar.» dediği rivayet edilir.J2 

İçkinin hatarn oluşu Kur'an'da kesin hüküm halinde vaz' 
edilmiş olmakla beraber, içki haddi · hakkında gerek Kitap'da 
gerek Sünnet'te kesinleşmiş bir hüküm yoktur. Bu hususta . çe
şitli tatbikat rivayet edilmiştir. Ancak Hz. ömer devrinde ha
yat seviyesinin yükselmesiyle içki ibtilası artınca bu mes'ele 

ciddiyetle ele alınarak müzakere edilmiştir. Hz. Ali, kıyas yo

luyla, luyla, içki içenlere kazij hadd:i tatbik edilmesini teklif 

etmiştir.33 

Kıyas'ın sahabe devrinde bilindiği ve birçok fakihler tara
fından tatbik edildiği sabit olunca, esas hedefimiz olan ihtilaf 
sebebi olması açısından misallendirmeye çalışacağım. 

Dedenin mirasçı olup olamıyacağı hususunda ihtilaf edil

miştir. Hz. Ebu Bekir ve ömer, onu babaya kıyas ederek, miras

çı olması lazım geldiğini ; Hz. Ali, Zeyd b. Sabit ve İbn Mes'ud 
gibi bazı sahabe fakihleri ise, yine kıyas yoluyla, mirasçı ola
mıyacağını müdafaa ediyorlardı. Hz. Ali, dedeyi, denize ; baba
yı nehire ; müteveffa torunla kardeşlerini de birer kanala ben

zeterek, kanalın biri tıkanırsa, ona giden su geriye değil, diğer 
kanallara akar, diyordu. Zeyd b. Sabit de, dedeyi bir ağacın göv

desine; babayı dallara, müteveffa oğulla, kardeşlerini ise ince 

dallara benzeterek, ince dallardan biri kesilince, onun gövde
den emdlği kuvvet geriye değil, diğer dallara sirayet eder diyor
du.J4 

Kıyas'ın, sahabe fakihleri arasında görüş ayrılıkiarına se

bep olduğuna delil teşkil edecek en güzel örneklerden biri de 

şu hactisedir :. Hz. Peygamber, Hz. ömer'e ve üsame b.  Zeyd (54/ 

674) 'e birer ipek elbise hediye etmişti. Hz. ömer, ipek giymenin 

erkekler için caiz ·olmadığını esas alarak temeliükü ona kıyas 
ediyor, üsame ise .temellük ve intifa'ı esas · alarak giymeyi ona 
kıyas ediyordu. Madem ki temellük ve intlfa caizdir, giyrnek de 

32 İbnu'l-Kayyim-İ'lamu'l-Muvakkı'in, I, 57. 
33 Şatıbi, el-Muvafakat, IV, 5; İbnu'l-Kayyim, age., I, 2 1 1 ;  Gazali, 

el-Mustasfa, II, 59. 
34 eş-Şevkani, Neylu'l-evtar, VI, 61;  İbnu'l-Kayyim, age., I, 212; el-En

sari, Fevatihu'r-rahamut, II, 3 14; İbn Hazm, el-İhkam, I.  
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caız olmalıdır. Hz. Peygamber duruma muttalı olunca, Hz. 
ömer'e, ondan faydalanması için hediye ettiğini, üsame'ye ise, . 

onu kadınlara baş örtüsü yapması için hediye ettiğini açikla

mıştır.35 

Kıy�s üzerindeki bu ihtilaflar da daha sonraki müctehit
l�rin görüşlerine tesir etmiştir. Sadedinde bulunduğumuz bu 
ikinci bölümü Sahabe devrinde icma bahsiyle tamamlamak is

tiyorum. 

35 İbnu'l-kayyim İ'lamu'l-muvakkı'in, I, 249. 
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D) SAHABE DEVRiNDE iCMA' 

Sahabe devrinde icma• henüz bu günkü ıstilahi manasiyle 

bilinmemektedir. Fakat bu günkü istilaha uygun icma: da vu

kı1 bulmuştur. Mesela, hakkında kesin delil bulunan hüküm
ler bütün ashab tarafından kabul edilmiştir. İtikadi hükümler, 
ibadetlere ait temel esaslar gibi. 

Bazan da bir iki sahabi müstesna olarak diğerlermin her
hangi bir mes'elede ittifak ettikleri görülür ki icma•ın ilk gö

rünüşü olarak kabul edilebilir. Mesela miras'la ilgili 'avl mes'ele

sinde36, muhakale37, müzabene3s . . .  gibi tasit alışverişlerin caiz 

olmayacağım, İbn Abbas'a rağmen, ashab ittifak etmiştir.39 Uy
kunun abdesti bozacağı hakkındaki icmd'a da Ebu Musa el-E§'a
ri iştirak etmemiştir. Yine Ebu Hüreyre ve İbn ömer'e rağmen 

sahabe fakihleri yolculukta oruç tutmanın caiz olduğunda it
tifak etmişlerdir.4o 

Bu durumda ekseriyyet kendi ictiha.dlarına muhalif görü

şü de tecviz ederse icma• tahakkuk etmez. Zekat vermiyenlerle 
cihad mes'elesinde olduğu gibi. Ekseriyet muhalif görüşü tecviz 

36 Gazali, el-Mustasfa, I, 118; Ensari, Fevatihu'r-rahamut, II, 222. 
37, 38 Muhakale, tarlayı buğday karşılığı kiralamak, 1/3, 1/4 gibi be

lirli bir hisse mukabili ekin ekmek, başaktaki mahsulü buğdayla 
mübadele, ekini olgunlaşmadan satma, ... müzabene, daldaki hur
mayı kuru hurma ile mübadele (Ref'ul-melam, 21 vd.) 

39 İbnu'l-Münzir, el-İcma', Ayasofya, 1011, . 14-a. 
40 Gazali, age., ay. Ensari, age�, ay. 
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etmezse bir iki kişinin katılmaması icma:a zarar vermez.4ı Hz. 
Ebu Bekir'in halife seçilişinde olduğu gibi.42 

Her ne şekilde olursa olsun, icmd sahabe devrinde Kitap ve 
Sünnet gibi şer''l delillerden addedilmiştir. Nitekim Hz. ömer 
Kddi Şurayh (78/697) 'a gönderdiği bir talimatnarnede «Kitdp 
ve Sünnet'te hükmü tasrih edilmeyen mes'elelerde ümmet'in 
icmd'ına» başvurmasını tavsiye etmiştir.43 Hz. Ebu Bekir de Ki
tap ve Sünnet'te hakkında hüküm bulunmayan mes'eleleri, fa

kthlerin ittifakla verdiği .kararlarla hallederdi.42 
Ancak bir noktaya da işaret etmek icabeder. Tezimin esas 

gayesi hukuki kaynakları ve selef'in hukuki çalışmalarını, mez
heplerin teşekkülüne zemin hazırlayan ihtildf sebepleri açısın
dan incelerneyi gerektirmektedir. Halbuki İcmd' ile sabit olan 

hükümler bütün İslam bilginlerince kabul edilmektedir. Bina

enaleyh icma.' ihtilaf sebebi olmamaktadır. Burada sadece sis

temin intizamı bakımından ve sahabe devrinde delil olduğu için 
ele alınmıştır. 

41 Ensıki, age., II, 222. 
42 el-Ensari, Fevatihu'r-rahamilt, ll, 224. 
43 İbnu'l-kayyim, İ'lamu'l-muvakkı'in, I, 62. 
44 İbnu'l-kayyim, İ'lamu'l-muvakkı'in, I, 62. · 
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A) TABİ'iN DEVRİNİN HUSUSİYETLER! 

Saha.be devri Vahy'in nazil olduğu bölgeye yakın çevreler
de bulunuyordu. Zaman bakımından da öyleydi. O devir in
sanları, husüsiyle müslüman halk, tabi'in devrine nisbetle da
ha mütecanis, adet ve anlayışça müşterekdiler. Tabi'in devrin
de ise, İslam ülkesi oldukça genişlemiş ve birbirinden farklı ya
şayış husüsiyetlerine, çeşitli ört, ddet ve telakkilere, muhtelif 
kültür mirasına sahip milletler tevhit sancağı altında toplan
mış ; ayrıca hayat seviyesi yükselmiş, yepyeni hadiseler mey
dana gelmişti. Ayrıca zaman ilerliyor ve valıy devri mazinin 
derinliklerine görİlülüyordu. Bir de sahabeden hayatta olanıa
rın bu geniş İslam ülkesinin çeşitli bölgelerine dağılmış olma
sı, Sünnet'in henüz tam tesbit edilmemiş bulunması hadiselerin 
dini bakımdan değerlendirilmesini güçleştiriyordu. Hatta Irak 
gibi vahyin kaynağına uzak bölgelerde Sünnet ve salıdbe tatbi
katma ait rivayetler, Hicdz bölgesine nisbetle oldukça azdı. Bu 
hal ise re'y ve eser taraftarlarının kutuplaşmasına ışık tutu
yordu. Bir taraftan da lsldm birliğinin zedelenmesine matuf 
g·izli ve açık yıkıcı faaliyetler mUşkülleri daha artırıyordu. Bun
lar fikri teşevvüşler, · uydurma rivayetler ve menfl propaganda
larla, isyan ve ihtillallerle yeni imam hamlesine sed çekmek az
mindeydiler. 

O devrin panoramasını kısaca belirtmeye çalıştıktan son
ra, bu manzara karşısında o devir bilginlerinin hukuki faaliyet
lerini ve hadiseleri İslami esaslar açısından değerlendirme gay
retlerini tetkike başlıyorum. İlk olarak Kitdp ve Sünnet ele 
alınacaktır. 
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B) TABİ'iN DEVRİNDE KİTAB ve SÜNNET 

Kur'an-ı Kerım, daha Hz. Ebubekir devrinden itibaren ki
tap halinde muhafaza edilerek, Sünnet de cem'edilmiş olmama
sma rağmen ilk ravnerden, tabi'in fakibierine intikal etmiştir. 
Böylece bu iki kaynak, daha önce de olduğu gibi, bu devir fa
kihlerinin ana kaynağı olmuştur. Sahabe fakibierinin görüş ve 
tatbikatları da bu devir fakibierinin huküki çalışmalarına yar
dımcı olmuştur. Binaenaleyh hüküm istinbatında Kitap, Sün
net ve Sahabe tatbil{atının tabi'zn ictihadı'na tesiri, bundan 
sonra gelecek olan Tabi'in Devri'nde İctihad bahsinde örnek
leriyle görülecektir. Ancak burada nasların farklı ictihadlara 
tesirinin daha çok uslüb özellikleri, nüztll ve vürüd sebepleri, 
nasıh-menstlh mes'elesi bir de nasların fakihlere intikal edip 
etmemesinden ileri geldiğine işaret etmek yerinde olur. Ayrıca 
rivayetlerin toplanması ve isnad mes'elesindeki mesanerini de 
unutmamak grekir. Çünkü huküki bir kaynağı muhafaza ede
bilmek de, istinbat ve ıstihraç mes'elesi kadar mühimdir. 

Teşri bakımından Kitap ve Sünnet hükümlerin delili ola
rak fakihleri alakadar ettiği için, bu iki kaynak üzerindeki di
ğer çalışmaları bir yana bırakarak, hüküm çıkarmada tabi'in 
fakibierinin metodu üzerinde durmak uygun olacağından mü
teakib babiste Ttıbi"ln Devri'nde ictihad mes'elesi üzerinde du
rulacaktır. 
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C) TABİ'İN DEVRİNE İCTİHAD 

Sahabe devrinde olduğu gibi, tabi'in devrinde de, hadise
lerin dini bakımdan değerlendirilmesinde ictihad zaruri bir 
hal almış ve tabi'in neslinden büyük fakihler yetişmiştir. 

Tabi'in jakihleri, bu faaliyetlerinde bazan bir nesil önceki 
fakihlerin görüşlerinden tercih ettiklerine sarılıyor, bazan da 
müstakil olarak kendi başlarına ictihadda bulunuyorlardı. 

Gerek müstakil olarak, gerek sahabe fakihlerini takib ede
rek yaptıkları ictihadlar da ya naslar üzerinde veya hadiselerin 
hukuki bakımdan değerlendirilmesi hususlarında cereyan edi-: 
yordu. 

Bu umumi girişten sonra mes'eleyi sistematik olarak daha 
yakından tetkik edebiliriz. 

1) Kitap ve Sünnet'le ilgHi ictihMları : 

a) Uslab özellikleri'nin tesiri : 
Kur'an ayetleri ve hadislerin uslUb özellikleri sahabe fa

kihlerinin ictihMına tesir ettiği gibi, tabi'in fakihleri arasın-

da da görüş ayrılıkiarına yol açmıştır. Mesela, .. ,;..1 1 kelime 

sinin hayız ve hayızdan temizlenme manalarında kullanılması 
karşısında Kasım b. Muhammed (107/725) ve salim, Hz. Ay
şe'nin görüşüne uygun olarak onu hayızdan temizlenme; D ah
hak (105/723) ise bu husustaki bir hadise uygun olarak, hayız 
manasında değerlendirmişlerdir .ı 

Aynı şekilde «veya kadınlara dokunduğunuz zaman . . . »2 me
alindeki ayet üzerinde de sahabe fakibierinin ihtilafına para
lel olarak görüş ayrılıkları meydana gelmiştir. Hasan Basri 
(110/728) ,  Sa'id b. Cübeyr (9G/714) 'le birlikte Hz. Ali'ye tabi 
olanlar bu ayetteki dokunmaktan maksactın cinsı münasebet 
olduğunu; şa'bi (103/721) ,  Ebu 'Ubeyde ve bir rıva.yette Sa'id 

b. Cübeyr ise elma' derecesine varmayan dokunma olduğunu 
ictihad etmişlerdir.3 

ı İbn Ebi Şeybe, el-Musannaf, K. 442, 23-b. 
z e'n-Nisa', 43. 
3 İbn Ebi Şeybe, age., Medine, 334, 27-a. 
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b) Kıraat farkları'nın tesiri : 

Kıraat farklılıkları da yine tabi'in fakihlerinin görüş ay-
.. 

rılıklarına sebep olmuştur. Nitekim t.:!i • ')} ) ..:-V lS' .ı� �, 
ayeti4 iki türlü manalandırmaya da ihtimalli oldugu için Mü
cdhid (104/722) ,  mechıll sıgasiyle okuyarak «katip veya şa
hitıerin ızrar edilmemesi» hükmünü çıkardığı halde, Tdvus 
(106/724) ve Hasan Basri ( 1 10/728) malılın sigasiyle okuya
rak <<katip ve şahitlerin başkalarını ızrar etmemeleri» hük
münü çıkarmışlardır.5 

c) Neshin tesiri : 
Nesh mes'elesi de Tabi'in fakihleri arasında goruş ayrı

lıkiarına yol açmıştır. Neshin hangi ifade şekillerinde de
reyan edebileceği nazari olarak münakaşa edilmiştir. Müca
hid, Sa'id b. Cübeyr ve İkrime'ye göre, nesh, sadece, «yapınız ! ,  
yapmayınız ! >> gibi emir ve nehiylerde cari olabilir. Dahhdk b.  
Muzahim ise sarih emir ve nehiylerle birlikte emir ve nehiy 
manası ihtiva eden ihbari ifadelerde de nesh cereyan edebi
leceğini söylemiştir. Abdurrahman b. Zeyd ve Süddi'ye göre 
de : emir ve nehiy manası taşısın taşımasın, emir ve nehiy 
sıgalarında olduğu gibi, bütün ihbarı ifftdelerde de nesh ce
reyan eder.6 Nitekim «miras taksimi esnasında hısımlar, yok
sullar ve yetimler de hazır bulunurlarsa onları da ondan rı
zıklandırınf»7 mealindeki ayeti, Said b. Müseyyeb (94/713) ,  
Ebu Malik ve Ebu salih, miras ayetleriyle neshedilmiş addet
tikleri halde ; 'Ata' b.  Ebi Rebah ( 114/732) ,  Hasan Basri, Şd'bi, 
İbrahim e'n-Neha'i, Mücahid ve Zühri, İbn Abbas'la aynı gö
rüşte olarak, mensuh olmadığını müdafaa etmişlerdir.8 

Aynı şekilde 'Atıyye el-Avti ile Südd'i, İbn Abbas'a tabi ola
rak, «Hasad edildiği gün hakkını veriniz!»9 mealindeki ayetin, 
«öşür ve yarım öşün hadisiyle ; 'İkrime ve Dahhdk ise, bu ve 
diğer sadaka ftyetlerinin zekat ayetleriyle neshedildiğini iddia 

4 el-Bakara, 283. 
s 12. sayfaya bakınız. 
6 İbn Selame, e'n-Nasıh ve'l-mensılh, 22; Nehhas, e'n-nasih ve'l-

mensuh, 3. (İbn Selameden naklen) . 
7 e'n-NisA', 8. 
s Cassas, Ahkamu'l-Kur'an, II, 71.  
9 el-En'am, 141. 
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etmelerine mukabil ; Şa'bi mallarda zekattan başka vecib�lerin 

de mevcut olduğunu müdafaa eder. 

Ebu'l Aliye de Şd' bi'nin görüşüne uygun olarak, selefin ze
kdttan başka yoksullara sadaka dağıttıklarını nakleder. Mü
cdlıid ise adı geçen ayeti şu şekilde tefsir eder : Hasad esna

sında miskinler hazır bulunursa başaklardan onlara ver, top
layıp deste yaptığın zaman gelirlerse ondan, sürüp savurdu

ğun zaman gelirlerse ondan ver; nihayet ölçeğe vurduğun 

zaman zekatını ayır.10• 

d) Rivayet mes'elesi : 

Kur'lin-ı Kerim daha Hz. Ebubekir devrinde son şekliyle 
tesbit edildiği için, sadece Sünnet'le ilgili bir ihtilaf sebebi de 

rivayet mes'elesidir. Çünkü bir defa Sünnet tamamiyle bütün 

faki.hlere intikal etmemiştir. Ayrıca isndd mes'elesi etrafında 
da her zaman fikir birliği yoktur. Mesela A'me§ (148/765) 
mürselleri kabul etmek istememektedir. Buna karşılık İbra
him Nelıa'i ve Hasan Basri, mürsel rivayetlere itibar etmiş
lerdir. Mesela Ebu Hüreyre'nin, Fadl b. Abbas'tan işittiği hal

de doğrudan doğruya Hz. Peygamber'den rivayet ettiği «Cü
nüp sabahZayan kimse oruç tutmasın.» hadisi, Hz. Ay§e, Ümmü 
sezeme gibi birçok ashab tarafından kabule şayan görülme

diği halde, İbrahim e'n-Neha''i, Hasan Basrı, Tdvils, 'Ata', Sdlim 
b. Abdillah aynı mealde fetva vermişlerdir.ıı Buna karşılık 

bu rivayeti kabul etmiyenler Hz. Peygamber'in eşlerinin riva

yet ettikleri Sünnete ve «Oruç geçesi kadınlarımza yakla§ma
nız size heldl kılındı.»12 mealindeki ayetin ıtzdkına dayanarak, 

bunda bir beis görmüyorlardı.13 

Bu rivayette olduğu gibi, aynı konudaki bütün rivayetler 

kendilerine intikiH etmiyen fakihlerin, ancak kendilerine ula- . 

şanlara göre hüküm istinbtlt edecekleri gayet tabiidir. 

2) Hadiseler üzerindeki ictihadları : 

Nisd', 23. ayetinde «kocalara, e§lerinin annelerini ve ken
dileriyle zifafa girdikleri kadınlarından · olup da himdyeleriiı-

ıo Cassas, Ahkamu'l-Kur'an, II, 70. 
ıı El-Ensari, Fevatihu'r-rahamut, II, 174; Zerke�ı. el-İcabe, 126; 

e'ş-Şevkani, Neylu'l?evtar, IV, 212. 
12 el-Bakara, 187. 
ıJ Şevkimi, age., IV, 22. 
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de bulunan üvey kızlarını nikdhlamalarının haram kılındığı» 
hükmü yer almaktadır. Ancak bu tahrim sebebi akid midir, 
zifaf mıdır? Bu hususta ihtilaf edilmiştir. Mücdhid ve İbnu'z
Zübey'r, sahabeden Cdbir b. Abdilldh'a tabi olarak, tahrim se
bebinin ziJat olabileceğini düşünmüşler ve zifaf etmeden ka
rısını boşayan kimsenin, karısının annesini nikahlayabilece
ğini, yine ziJaJ etmeden boşarsa, kıziyle tekrar nikahlanabi
leceğini beyan etmişlerdir. 'İmrdn b. Husayn, Mesruk b. Ecdd', 
'Atd', Hasan Basri ve 'İkrime ise Hz. Ömer ve İbn Mes'f.ı.d'a 
tabi olarak tahrim -için nikdh akdinin kafi olduğunu, binaen
aleyh ziJaJ etsin etmesin bir kimsenin, boşadığı karısının an
nesiyle ebediyyen nikahlanamıyacağını müdafaa etmişlerdir. 
önceleri bunda bir beis görmiyen İbn Mes'ud da Medineye gi
dip döndükten sonra, çocukları bile olsa böyle bir evlenmenin 
batıl olduğunda ısrar etmiştir. İbn Abbas'tan her iki görüş de 
rivayet edilmiştir. 

Sa'id b. Müseyyeb ise, Zeyd b.  Sdbit'in bu hususta, boşa
dığı karısının annesiyle nikahlanmak istiyen kimsenin, ziJaJ 
etmeden boşamışsa boşadığı kadının annesiyle nikahlanabile
ceğini, fakat ziJaJ etmeden kadın ölmüşse annesini nikahla-
masının artık mümkün olmadığını söylediğini rivayet et� 

miştir.l4 

Bazan da müstakillen fikir beyan ediyorlar ve ictihactları 
farklı tecelli ediyordu. Mesela evladın babaya şdhitliğini Şu
rayh b. Hdris kabul etmiyor, Ömer b. Abdilazzz ise bunu müm
kün görüyordu. Şurayh'ın delili, Hz. Ayşe'nin rivayet ettiği; 
<<babanın evldda, evlddın babaya; kadının kocasına, kocanın 
karısına; kölenin efendisine, efendinin kölesine; ortağın or
tağa; patronun işçisine şehadeti caiz olmaz.» hadisiyle, Hz. 
ömer'in tatbikatı idi. ömer b. Abdulazız ise Hz. Ali'ye tabi ol
muştur.ıs 

Tabi'ia devrinde ictihad bahsini burada tamamladıktan 
sonra aynı mevzu ile ilgili olarak Tabi'in devrinde Kıyas bah
sine geçiyorum. 

ı4 Cassas, Ahkamu'l-Kur'an, II, 127. 
ıs El-Ensari, Fevatihu'r-rahamı1t, II, 188; İbnu'l-Kayyim, İ'lamu'l

muvakkı'in, I,  128. 
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D) TABİ'IN DEVRiNDE KIYAS 

Bu devir fakihlerinin kıyas hakkındaki müsbet, menfi gö

rüşleriyle bu devirde kıyas'ın şer'i delil olarak kabul ve tat

bik edilip edilmediği hususundaki nazari münakaşalar . tetki

kimizin hududunu aşmak olacağı endışesiyle burada daha çok 

kıyasın o devirdeki tatbikatı ve mezhep ihtilaflarına tesiri üze

rınde duruıacaktır. 

Sahabe fakihleri gibi, tabi'in fakihleri de birçok hadise

lerin hükmünü isbat ve istinbat etmek için kıyas'a baş vur

muşlardır. Mesela, sirkat cezası Kur'an-ı Kerim'de kesin hük

me bağlanmıştır. Bu hükmün kejen soyanlara şümiUü hakkın

da ise ihtilat edilmiştir. ZührZ'nin nakline göre : Muaviye Şam 

valisi iken kefen soyan bir şahıs yakalanmış ve cezası Medine 
valisi Mervan•a sorulmuştu. Medine'de mevcüd sahabe fakih

lerinin hepsi de, elinin kesilemiyeceğini, ancak, dövülerek hal

ka teşhir edilebileceğini kararlaştırmışlardı. Buna rağmen İb
rahim Neha'i, Şa'bi ve 'Ata• gibi bazı tabi'in fakihleri, hayatta 

olanlarımızın mallarını çalanların ellerinin kesildiği gibi, ölü

lerimizi soyanların da elleri kesilmelidir, diyorlardı. Bu bir kı

yastır ve görüş ayrılıkiarına sebep olmuştur. Ömer b. Abdul
aziz, Mesruk, zazan ve Ebu Zur'a da bu ikinci görüşü benim

semişlerdir ,ı6 

Aynı mes'ele ile ilgili olarak yankesicilik hakkında da ih

tilaf edilmiş ; Sahabeden Cabir, Zeyd b. sabit, Hz. Ali ve tabi'

inden Hasan Basri gibi fakihler, el kesme hükmünün tatbik 

edilemlyeceği kanaatında oldukları halde, 'İyas b. Muaviye . 

aksi kanaatte bulunuyordu ki, her halde yan kesiciyi hırsı

za kıyas ederek . bu kanaata varmıştırP 

16 İbn Ebi Şeybe, el-Muşannaf, K. 438, 108�b. 
ı7 İbn Ebi Şeybe, age., K. 438, lll�a. 
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E) TABİ'İN DEVRİNDE İCMA' 

Tabi'in devrinde kıyas bahsiyle, ictihcid teliikkileri
nin tetkiki tamamlanmış bulunmaktadır. Bu devirde 
icmci'a gelince, prensip olarak tabi'in müstehidlerince de ic
ma, Kitcib ve mütevdtir Sünnet gibi kat'i delil olarak kabul 
edilmiştir. Ancak Sahcibe icmci'mı tetkik ederken de işaret 
edildiği gibi, bu devirde de icma, mezheplerin teşekkülüne te
sir eden ihtilaf sebeplerinden biri olarak düşünülemez. Bura
da lema'dan bahsedişimiz, sadece, sistemin tarnarniyeti bakı
mındandır. 

Daha önce de işaret edildiği gibi, ilk devirlerde icma' bu 
günkü ıstılahi manasından biraz farklı tecelli e?iyordu. İtti
faka yakın bir ekseriyyetin müştereken karar verdiği mes'ele
ler de, bu günkü icma'a uygun ittifaklarm yanında, icma' 
addedilmekteydi. Bu neyi icma'm tabi'in devriyle ilgili bazı 
ö:meklerini şu şekilde sıralayabiliriz : 

a) Normal zamanlardaki bir namazı kılmadığım, yolcu
luk esnasında hatırlayan kimsenin, onu normal zamanlardaki 
gibi kaza edeceği üzerine icmci' edildiği halde Hasan Basri 
yolcu namazı gibi kılması gerektiğini savunmuştur.18 

b) İhram için gusıetmenin vacibolmadfğı hakkındaki ic
ma'a da yine Hasan Basri ve 'Ata• iştirak etmemişlerdir.19 

c) Mecıısi'nin kestiği hayvanın etini yemenin haram ol
duğu hakkındaki icmci'a da Sa'id b. Müseyyeb katılmamıştır.20 

d) Zıhcir keffcireti olarak, ümmü'l-veled'i azıld etmenin 
kafi oımıyacağı hakkında da icma edildiği halde, Osman ve 
Tavııs bu icma'a katılmamışlardır.zı 

1s İbnu'l-münzir, el-İcma', Ayasofya, 1011, 3-a. 
· 19 age., 4-b. 

20 age., 6-b. 
zı age., 12-a. 
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e) Aynı şekilde ,istihaza kanamasının şer' i temizliği boz

duğu hakkında lema edildiği halde, Rebi'a b. Abdirrahman22, 
kıyas yoluyla icma'a muhalefet etmiştir23. 

Bu bahsi burada bitirirken, İbnu'l-münzir Ebubekir Mu
hammed b. İbrtihim e'n-Neysaburz'nin, Kitdbu'l-İcma' fi'htiza
!i'l-'ulema'ı4 isimli eserini hatırlamak yerinde olur kanaatın

dayım. Müellif, adı geçen eserinde, sahabe devri de dahil ol

mak üzere selefin icma ettiği hukuki esasları, klasik fıkıh ki

taplarının tertibine uygun olarak her babda icma edilen nok

taları tesbit etmiştir. İcma'a katıımıyan fakihlere de yeri . gel

dikçe işaret etmiştir. 

Tabi'in devrinde İslam hukukunun prensip ve kaynakla

rını tetkik ederken, bu devir fakihlerinin anlayış ihtilaflarını 

da ele almak icabeder. Çünkü, müteakip devir artık mezhep

lerin teşekkül etmeye başladığı bir devirdir. Onların tefekkü

rüne tabi'in fakihleri müessir olmuştur. Müteakip bahiste bu 

mevzu ele alınacaktır. 

22 İbnu;l-münzir, el-İcma, 1-b. 
23 Bu hususta geniş bilgi için bak. İbnu'l-münzir, el-Evsat fi's-sünen 

ve'l-icma' ve'l-ihtililf, Ayasofya, 1034. 
24 Ayasofya, 1011; Prof. Dr. A. Kadir Şener tarafından Türkçe ter

cümesiyle birlikte neşredilmiştir. 
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F) ANLAYlŞ HUSUS UNDAKi İHTİLAFLARI VE BU HU
SUSTA ÖGRENCİLERİNİN ONLARA TABİ OLMASI : 

Daha sahabe devrinden itibaren bir çok islam büyükle
rinin maişet temini, cihad v.s. gibi çeşitli sebeplerle, idari veya 
ilmi vazifelerle, hudutları günden güne genişleyen İslam ül-

. kesinin dört bir yaruna dağılarak bir kısmının oralarda yer
leştikleri malumdur. Bunlar, bulundukları bölgede meydana 
gelen dini müşküller için, halk nazarında birer otorite telakki 
edilmişler, onlar da Hz. Peygamberin Sünnetinden kendilerin
de mevcut olanlarla, hakkında eser bulunmayan mes'eleleri 
de şahsi ictihadlarıyla halletmişlerdir. Ancak herbirinin bü
tün Sünneti ihata · etmiş olmasını düşünmek de biraz zordur. 
Binaenaleyh birçok sahabenin bildiği sünnet diğer birçokları 
tarafından bilinmiyordu.2s 

Böylece bir hadise, o husustaki eseri bilen fakih tarafın
dan nas'a uygun olarak hı;ı.lledildiği halde, o husustaki sün
neti bilmiyen fakih tarafından ictihadla hallediliyordu. Çok 
defa aynı hadise hakkındaki hükümler birbirini tutmuyordu. 

Bu gibi hususlarda bir nesil sonraki tdbi'zn jalczhleri ba
zan aralarında bulunan sahdb'iye tabi oluyorlar, böylece on
ların tesiri altında kalıyorlardı. Daha sonra onların tabi'leri 
de çok defa istifade ettiği üstadının tesirinde kalıyordu. Böy
lece aynı hadiseler, hakkındaki birbirinden farklı hükümler 
·mezhep kurucularına intikal ettiği zaman, onlar da kendile
rine has düşünce ve metodla bu birbirinden farklı tatbikatı 
inceliyor ve tercih ettiği görüşleri kendi usullerine göre sis
temleştiriyorlar�. 

2s Geniş bilgi için bk. İbn Hazm, el-İhkam, II, 239; İbnu'l-kayyim, 
İ'lamu'l-muvakkı'in, II, 251 vdd. 
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Mesela boşanmış kadınların başka bir erkekle nikahlana
bilmeleri için «üç kar' iddet beklemelerinin gerektiği» Kur'an-ı 
Kerim'de tanzim edilmiştir. Ancak, Kur'an-ı Kerim'in uslübu 
bahsinde de görüldüğü gibi, «el-kar'» kelimesinin iki zıt ına
nayı ifade edebilme özelliğinden dolayı sahabe fakihleri ih
tilaf etmişlerdir. Bir kısmı Hz. Peygamber;in, hayızlı bir ka
dına; «hayız günlerinde evinde oturması»nı emretmesine da
yanarak bunun hayız kanaması manasında kullanıldığını, Hz. 
A.yşe, Hz. Osman gibi bir kısmı da, bunun hayızdan temizlen
me manasında kullanılmış olduğunu iddia ediyorlardı.26 Bu 
ihtilaf tabi'in fakibierine de tesir etmiştir. Nitekim, Kasım 
ve Salim, Hz. Ayşe'nin görüşünü, Dakhale ise mukabil görüşü 
tercih etmişlerdir. Nihayet Malik ve İmam Şdfi'z gibi, mücte

hid tak'ihler27 Hz. Ayşe, ömer, Osman, Zeyd b. Sabit'le tabi'in
den Kasım, Salim v.s.'nin görüşünü tercih ederek, bekleme 
müddetini üç temizlenme olarak tanzim etmişler, Ebu Hanife 

gibi diğer bazıları da üç hayız kanaması geçirmiş olması ge
rektiği görüşünü tercih etmişlerdir.ıs 

Kadınlara dokunmanın keyfiyeti de, daha önce geçtiği gi
bi, ihtilaf konusu olmuştur. El-Ma'ide, 43. ayetinde «Veya Tea
dınlara dolcunduğunuz zaman . .. >> ibaresini, İbn Abbas ve Hz. 
Ali gibi bazı saha be fakihleri, cinsi dokunma ; İbn Ömer ve 
İbn Mes'ud gibi diğer bazıları ise mutlak dokunma olarak tef
sir etmişlerdir. 

Bu farklı tefsirler tabi'ine intikal edince Hz. Ali'nin muak
kıbları ve Hasan Basri gibi diğer bazı fakihler, cinsi dokun
mayı ; Şa'bz, İbrahim Neha'z, Sa''id b. Cübeyr, Ebu Ubeyde, 
'Ata', Tavus gibi bazı tabi'in fakihleri ise İbn Mes'ud' un gö
rüşüne uygun olarak, cima' derecesini bulmayan normal do
kunmayı tercih etmişlerdir.29 

26 İbn Sid, el-İnsaf, ll.  
27 İbn Ebi Şeybe, el-Musannaf , K. 442, 23-b. 
ıs İbn Sid, age., ay. 
29 İbn Ebi Şeybe, el-Musannaf, Medine, 334, 27-a; Ş evkani, Neylu'l

evtfır, I, 194. 
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Daha sonra Ebu Hanife, ancak cinsi münasebetin taha

reti bozacağını, normal dokunmanın zararı olmadığını ; İmam 
Şdfi''i ise cinsi olsun olmasın mutlak dokunmanın tahareti 

selbettiğini, mezhep görüşü olaral� tanzim etmişlerdir. 

Sabah namazında «Kunut Duası>> hakkında da sahabe fa

kihlerinden muhtelif beyan ve tatbikat rivayet edilmiştir. Bu 

cümleden olarak, Ubeyy b. Ka'b'dan, Hz. Peygamber'in, Hz. 

Ebubekir, ömer ve Osman'ın ardında defalarca namaz kıldığı 

halde hiç birinin kunut okuduğuna şahit olmadığını, bunun son

radan ihdas edilmiş olduğunu söylediği ; Hz. ömer, İbn Mes'ud, 

İbn Abbas, İbri ömer, İbnu'z Zübeyr, Sa'id b. Cübeyr gibi sa

habilerin kunut okumadıkları ; Enes b. Malik'in, Hz. Peygam

ber'in sadece bir ay kadar kunut okuduğunu söylediği ; Hz. 

Ali'nin bir sabah namazında kunut okuması üzerine hazır bu

lunanların bunu inkar etmesine karşılık, «düşmanlarımıza 

karşı zafer dilemekten başka . bir şey mi yaptık? dediği hep 

tabi'ine intikal etmiştir. Aynı şekilde Hz. Peygamber'in sabah 

ve akşam namazıarında kunut okuduğu; Hz. Ali, Bera' ve Ebu 
Musa el-Eş'arz'nin de kunut okumuş oldukları ; hatta İbn Ab
bas'ın bile Basra'da kunut okuduğu da yine tabi'ine intikal 

etmiştir. 

Kendisine bu gibi eserler intikal eden tabi'in fakihleri de 

birbirinden farklı hüküm ihtiva eden bu malzemeyi tetkik 

ederek farklı tercihler yapmışlardır. Mesela, İbrahim Neha'i'
nin, imam olduğu halde sabah namazında kunut okumadığı 

rivayet edildiği gibi, Şa'b'i, Ebu Miclez, 'Amr b. Mürre, Ebu 

Malik el-Eşca''i, İmran b. Meymun, Esved b. Yez'ld, 'Alkame, 
'Artece, 'Amr b. Dinar, 'Amir el-Cühenı gibi birçok tabi'in fa

kihleri de, sahabe fakil).lerinden kunut okumadıklarını nak

letmekle aynı görüşü benimsedikleri düşünülebilir. Buna kar

şılık 'Ata', Ebu Raca', Abdurrahman b. Ma'kıl gibi birçok ta

bi'i de bazı sahabenin kumU okuduklarına şahid olduklarını 

nakletmişlerdir. Bunların da aynı görüşte oldukları düşünü

lebilir. 

Bütün bu malzeme mezhep kurucularma intikal edince 

onlar da tercihler yaparak tam kanaat getirdikleri ciheti mez-
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heplerinin esası olarak tesbit etmişlerdir.3o Meselıl İbn Ebi 

LeyUi ve Şafi'z, kunut'u sünnet; imam Malik, müstehab; Süf
yan e's-Sevrı mübah olarak değerlendirmişler; Ebu Han'lje ise 

sabah namazında caiz olmadığını, ancak vitirde tatbik -edil

mesi gerektiğini müdılfaa etmiştir.3ı 

30 İbn Ebi Şeybe, el-Musannaf, Nuru Osmaniye, 1216, 50-b vd. 
31 İbn Ebi Şeybe, age., ay.; İbn Rüşd, Bidayetü'l-müctehid, I, 127 vd. 
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N E T i C E  

Buraya kadar, mezlıeplerin teşekkülünden önceki devirle
re ait ve mezlıeplerin doğuşuna tesir eden ihtilaflı noktaları 
tesbit etmeye çalıştım. Görüldüğü gibi, bu ihtilafların bir kıs
mı ciddl sebeplere dayanmaktadır. Bir defa islam ülkesi ge

nişlemiş, çeşitli karakter ve yaşayış hususiyetlerine sahip mil-' 

!etler İslam dinine girmiş, kültür ve hayat seviyesi yükselmiş, 
Sünnet ve asar bilahare yazıya geçtiği için, önceleri, hepsini 
bir arada bulmak bütün fakihler için mümkün olmamış, bu 
günkü teknik imkanlardan mahrum bulunan fak'inler ·ıste

dikleri zaman birbirleriyle görüşüp haberleşememişler ; ayrı

ca birçok ashab, daha Hz. ömer zamanında çeşitli şehirlere 

dağılmışlar, bulundukları yerlerde Hz .Peygamberin Sünneti'n

den bildikleriyle ;  hakkında nass bulunmayan hususlarda da 

kendi re'yleriyle müslümanların müşküllerini hallediyorlardı. 
Böylece sanabenin görüşleri birbirinden farklı oluyordu.1 

Tabi'in fakihlerinden herbiri de ashabdan kendisine in
tikt'i.l eden görüşlerin bir kısmını, ashabın büyüklerinden nakle
dilmiş olsa bile, diğerine tercih ediyordu. Böylece tabi'in fa

kihlerlnden herbiri de müstakil bir görüş sahibi olarak, bu
lundukları bölgelerde müslümanların dini liderliğini yapıyor
lardı.ı Tabi'in devrinden itibaren kutuplaşmaya başlayan re'y 

ı Dehlevi, el-İnsaf, 5. 

2 Dehlevi, age., ay. 
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ve eser taraftarlığı da gelişmesine devam ediyordu.3 

Bütün bu ve benzeri şeyler müteakıb devirdeki müctehit

lere intikal edince onlar da bu malzemeyi derin tetkik ve olan

ca gayretleriyle değerlendirmek zorunda kalmışlar ve ihtilaflı 

olanlar arasında şahsi ictihadlariyle tercih sebepleri aramış

lardır. Elbetteki bu devir bilginlerinin ictihadları da farklı te

cem edecektir. İşte bu gibi sebepler yüzünden mezheplerin te

şekkülü zarfiret haline gelmiştir. 

Tetk!kim sonunda her ictihdd eden şahsın, samimi ola

rak bir hakikatı ortaya çıkarmak için gayret sarfettiğini mü

şahede ettim. Şi' a ve Ratız/l ileri gelenleri gibi, başlangıçtan 

itibaren kasıtlı hareket edenler bir yana bırakılırsa, birçok 

müctehidler hakikatı bulduklarını zannetmişler ve ömürleri 

yanıldıklarının farkına varmalarına yetmemiştir. Mühim olan 

niyyet ve ihlastır. Niyyet h alis olursa, Hz Peygamber'in de muh

telif hadislerinde ifade ettiği gibi, gerçeği bulamayan müc-
. tehide yine bir ecir verilecektir, Allah tarafından. 

3 Sa'id b. Müseyyeb ve arkadaşları, Harariıeyn (Mekke-Medine) 
füimlerinin, insanların fıkhı en iyi bilenleri olduğuna kani idiler. 
Mezheplerinin temelini, Hz. Ömer, Osman'ın fetvaları ve hüküm
leri; İbn Ömer, Ayşe, İbn Abbas ve Zeyd b. Sabit'in fetvaları ve 
Ebu Hüreyrenin rivayetleriyle Medine kadılarının ictihad kararları 
teşkil ediyordu. 
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İbrahim Neha'i ve arkadaşları ise İbn Mes'ıid ve arkadaşları
nın fıkıhca insanların en kuvvetiisi olduklarına kani bulunuyor
lardı. Bunların mezhebinin temeli de İbn Mes'ıid'un fetvalariyle, 
Hz. Ali'nin hüküm ve fetvaları, ve Şurayh b. el-Haris gibi Kıifeli 
kadıların ictihad kararları idi. 

Böylece Sa'id b. Müseyyeb, Medine fakibierinin İbrahim Ne
ha'i ise Kıife fakibierinin sözcüsü durumunda idiler. · (Dehlevi, el
İnsaf, 6; Wensinck, A. J., Miftahu künuzi's-Sünne, muk., a.) 



B İ B L İ Y O G R A F Y A  

.A,BDULBAKİ, Muhammed FuM, 
el-Mu'cemu'l-müfehres li elfazı'l-Kur'ani'l-Kerim, Ka
hire, 1378. 

'ACCAC, Muhammed el-Hatib, 
e's-Sünnetü kable't-tedvin. 

BiLMEN, ömer Nasuhi, 
Hukuku İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, İst, 
1955. 

el-CASSAS, Ebu Bekr Ahmed b. Ali e'r-Razi, 
Ahkamu'l-Kur'an, İst, 1335. 

e'd-DEHLEVİ, Şah Veliyullah, 
. 'Ikdu'l-cid fi beyftni'l-ictihact ve't-taklld, Mısır, 1327 . 
. el-İnsaf fi beyan-i sebebi'l-ihtilaf, Mısır, 1327. 

el-ENSARi, Abdulhay Muhammed b. Nizamiddin, 
Fevatihu'r-rahamut, bi şerh-i Müsellemi's-sübut, Mı
sır, 1324. 

el-GAZALİ, Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed, 
el-Mustasfa, Mısır, 1322; 1356/1937. 

el-HATİBU'L BAGDADİ, Ahmet b. Ali b. Sabit, 
el-Fakih ve'l-mütefakkıh, Köprülü, 392. 

el-HAZİMİ, Ebubekr Muhammed b. Musa, 
el-İ'tibar fi'n-nasihi ve'l-mensuhi..., Mısır, 1346. 

el-HUDARİ, Muhammed, 
Tarihu't-teşri'i-1 İslami, Kahire, 1960. 

İBNU'l, CEVZİ, 
İ'lamu'l-alim ba'de rusuhihi bi hakayıkı nasihı'l ha
disi ve mensuhıhi, Medine, 192. 

İBN EBİ ŞEYBE, 
el-Musannaf, Köprülü, 438-44 ; Nuruosm., 1216-20; Me
dine, 334. 

İBN HACER, Ebu'l-fadl Ahmed b. Ali el-'Askalani, 
. Tehzibu't-tehzib, HaydarabM, 1325-37 . 

. el-'İsabe ft temyizi's-l5aha.be, Mısır, 1323. 
İBN HAZM, Ebu Muhammed Ali el-Endülüsi e'z-Zahiri, 

. el-İhkllm, Kahire, 1345 . 
. e'n-Na.sihu ve'l-mensılh. 

73 



İBN HUZEYME, Muzaffer b. el-Hüseyn el-Farisi, 
el-Müciz fi'n-nasihi ve'I-mensüh, Mısır, 1323. 

İBNU'l-KAYYİM, Şemsüddin Ebu Abdiilah Muhammed b. Ebi
bekr el-Cevziyye, 
İ'lamu'l-muvakkı'in 'an-Rabbi'l-'alemin, Mısır, 1374/ 
1955. 

İBNU'l-MÜNZİR, Ebubekr Muhammed b. İbrahim b. el-Münziri, 
. el-İcma: fi'htilafi'l-'ulema, Ayasofya, 1011 . 
. el-Evsat fi's-sünen ve'l-icma' ve'l-ihtilaf, Ayasof
ya, 1034. 

İBN RÜŞD, Ebu'l-VeUd Muhammed b. Ahmed el-Kurtubi, 
Bidayetü'I-müctehid ve nihayetü'l-müktesıd, Mısır, ? · 

IBN SELAME, Ebu'I-Kasım Hibetullah - ,  
e'n-Nasih ve'l-mensfth, Mısır, 131fi. 

İBN SİD, Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed el-Batalyevst 
el-İnsat fi't-tenbı:h ala'l-esbabi'lleti evcebeti'l-ihtilat, 
Mısır, 1319. 

İBNU't-T ALLA', Ebu Abdiilah Muhammed, 

Akdıyetü Rasftlillah, Ş. Ali, 528 ; 2186/3, Medine, 330, 
Murad Molla, 340. 

İBNU TEYMİYYE, Ahmed el-Harrani, 
Ref'ul-melam'ani'l-eimmeti'l-a'lam, ? ; 1383/1964. 

İBNU'l-ESİR, Ebu'I-Hasan Ali b. Muhammed, 
. 'Üsdü'l-ğabe fi ma'rifeti's-Sahabe, Mısır, 1280 . 
. el-Kamil fi't-tarih, Beyrut, 1387(1967. 

İBNU'l- 'İMAD, Ebu'I-felah Abdulhay el-HanbeU, 
Şezeratü'z-zeheb fi ahba.ri men zeheb, Kahire, 1350. 

İZMİRLİ, İsmail Hakkı, 
ilm'i Hılat, İs., 1330. 

KAŞANİ, Alaüddin Ebubekr b. Mes'üd, 
Bedayi'u's-sanayi' fi tertibi'ş-şerayi', Mısır, 1328. 

KEŞMİRİ, Muhammed Enver, 
Feyzu'l-Bari, ala SahilÜ'l-Buhari, Mısır, 1357/1928. 

KETTANİ, Muhammed Abdulhay b. Rabbaniyil-ümme el-Fasi, 
Nizamu'l-hükümeti'n-nebeviyye (e't-Teratibu'l-idariy
ye), Ribat, 1347. 

NEHHAS, Ebu Cafer Muhammed b. Ahmed, 
e'n-Nasih ve'l-mensfth, Mısır, 1323. 

MÜSLİM b. Haccac, 
Sahihu (Müslim ve Tercemesi), İst., 1386/1967. 

74 



SİBA'İ, Dr. Mustafa, 
e's-Sünnetü ve mekanetüha fi't-teşri'i'l-İslami, Mısır, 
1380/1961. 

SÜYÜTİ, Celalüddin Abdurrahman b. Ebibekr, 
. e'd-Dürrü'l-mensü.r, fi't-tefs:tr bi'l-me'sü.r, Mısır, 1314 . 
. el-İtkan fl'ulü.mi'l-Kur'an, Mısır, 1306. 

ŞAFİ'İ, Muhammed b. İdris, 
. Ahkamu'l-Kur'an, 
. İhtilafu'l-hadis, Bulak, 1325 (el-Ümm'ün kenarında) 
. e'r-Risaıe, Mısır, 1358/1940. 

ŞA'RANİ, Abdulvahhab, 
el-Mizanu'l-kübra, Mısır, 1306/? . 

şATIBİ, Ebu İshak İbrahim b. Mü.sa, 
el-Muvafakat fi usü.li'ş-Şerl'a, Mısır, A. Diraz neşri. 

ŞEHRESTANİ, 
el-Milel ve'n-nihal. 

ŞEVKANİ, Muhammed b. Ali, 
Neylu'l-evtar, Mısır, 1357. 
Tar1hu't-teşr!'i'l-İslamı, Mısır, 1357/1939. 

VAHIDİ, Ebu'I-Hasen Ali b. Ahmed e'n-Neysabü.ri, 
Esbabu'n-nüzü.l, Mısır, 1315. 

VEKİ', Muhammed b. Halef b. Hayyan, 
Ahbaru'l-Kudat, Turhan Valide, 226 ; Mısır, 1366/1947. 

WENSİNCK, A. J., 

. Miftahu künü.zi's-Sünne, Mısır, 1352 . 

. el-Mu'cemu'l-müfehres li elfazı'l-hadlsi'n-Nebevi Ley
den, 1936 ... 

ZEHEB!, Ebu Abctillah Muhammed b. Ahmed, 
Mizanu'l-i'tidal, fi nakdi'r-ricaı, Mısır, İsa el-Babi. 

ZEMAHŞERİ, Mahmud b. Ömer, 
el:-Keşşaf, Beyrut, 1366/1947. 

ZERKEŞİ, Bedruddin Muhammed b. Abdillah, 
. el-Burhan .fi'ulumi'l-Kur'an, Mısır, 1957 . 
. el-'İcabe, Dımaşk, 1939. 

ZİRİKLİ, Hayruddin Mahmud b. Muhammed e'd-Dımaşki, 
el-A'lam Karnusu teracüm li eşheri'r-ricali ve'n-nisa' ... , 
?, 1954. 

75 





KARMA INDEKS 

- A 
Abdest : 31, 46. 
Abdullah b. Mes'ud : 15, 16, 17, 

19, 28, 29, 32, 42, 47, 48, 50, 
62, 68, 69, 72. 

Abdullah b. Ömer : 16, 19, 23, 
26, 28, 29, 33, 36, 42, 46, 48, 
53, 68, 69, 72. 

Abdurrahman b. Avf : 46. 
Abdurrahman b. Ma'kıl : 69. 
Abdurrahman b. Zeyd : 60. 
Adiy b. Ebi Hatim : 16. 
Alıkarn Ayetleri : 14, 21. 
A. Kadir Şener : .66. 
Ali (b. Ebi TiHib) : 15, 16, 17, 

22, 23, 28, 29, 31, 47' 48, 50, 
59, 62, 63, .68, 69, 72. 

Allah (c.c.) : 17, 18, 25, 35, 49. 
Alkame : 69. 
A'meş : 32, 61. 
Amir el-Cüheni : 69. 
Arnmar b. Yasir : 48. 
Amr b. Dinar : 22, 69. 
Amr b. Hazm : 36. 
Amr b. Madikerib : 22, 42. 
Amr b. Mürre : 69. 
Arfece : 69. 
Asafan : 28. 
Asar : 71. 
Ashilb : 20. 
Asr-ı Saadet : 24, 37, 49. 
Ata' b. Ebi Rebah : 16, 18, 19, 

22, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69. 
Atıyye el-Avfi : 60. 
A v.l (Miras ta hisseler toplamının 

paydadan fazla çıkması) : 53. 
Ayşe (bint Ebi Bekir) : 15, 22, 

26, 29, 30, 31, 32, 36, 41, 42, 
45, 46, 47, 59, 61,  62, 68, 72. 

- B 

Bahreyn : 22. 
Basra : 69. 

Beni Kuray�a : 45, 46. 
Beni Süleym Yurdu : 28. 
Bera b. Azib : 22, 69. 
Bit' (Baldan yapılan bir çeşit 

içki) : 35. 
Boşanmış Kadınlar : 15. 
Buza'a Kuyusu : 26. 

- C -

Cabir b. Abdlllalı : 17, 27, 28, 
29, 30, 47, 48, 62, 63. 

Cariye : 46. 
Cihad : 21, 23. 
Cuma Hutbesi : 22. 
Cübeyr b. Mut'im : 16. 

- D -

Dahhak b. Muzahim : 59, 60, 68. 
Darb-ı Mesel : 49. 
Davud b. Ali : 32. 
Deniz Suyu : 26. 

- E 

Ebu'l-Aliye : 61. 
Ebu Bekir : 17, 48, 50, 53, 58, 

61, 69. 
Ebu Bekre : 18. 
Ebu Eyyüb : 30, 31, 32. 
Ebu Hanife : 68, 69, 70. 
Ebu Hüreyre : 22, 26, 28, 29, 30, 

3 1, 36, 53, 61, .72. 
Ebu Huzeyfe : 29. 
Ebu Leheb : 14. 
Ebu Malik el-Eşcai : 60, 69. 
Ebu Miclez : 18, 69. 
Ebu Muse'l-Eş'ari : 28, 30, 49, 

53, 69. 
Ebu Raca' : 69. 
Ebu Rafi : 30. 
Ebu Said el-Hudri : 30, 46. 
Ebu Salih : 60. 
Ebu Ubeyde : 16, 59, 68. 

Ebu'z-Zinad : 16. 
Ebu Zura : 63. 

(*) Önündı;ı (.) olanlar dipnotta dır. 

77 



78 

Eflah b. Ku'ays : 29. 
Ehl-i Kitab : 42. 
Enes b. Millik : 30, 69. 
Ensar : 30. 
Eser : .72. 
Esved b. Yezid : 69. 
Ezvac-i Tahirat : 29, 32. 

- F 

Fahruddin Razi : 14. 
Fakibler : 27, 7 ı.  
Fal Okları : 21.  
Fatıma � 17. 
Fazl b.  Abbas : 61 .  
Fetva : 23, 32, 61 .  
Fıkıh Usı1lu : 25. 
Firavun : 14. 

- G 
Gazali : 14. 
Gusül : 30, 32. 

- B -

Hac : 49. 
Haccac b. Ertat : 18. 
Hadis : 25, 27 . 
Hamile Kadının Nafakası : 48. 
Harameyn : .72. 
Hariciler : 25. 
Hasan Basri : 16, 18, 19, 26, 59, 

60, 61, 62, 63, 65, 68. 
Hasan Basri Cantay : 8. 
Hatıb b. Ebi Beltea : 46. 
Havle hint Hakim : 30. 
Hicaz : 57. 
Hukuk : 54. 
Huzeyfe b. el-Yernan : 23, 28. 

· - ı -
Imran b. Husayn : 17, 25, 62. 
Imran b. Meymun : 69. 
Irak : 57. 

- i -
İbn Abbas : 15, 16, 17, 18, 19, 

2 1, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 36, 
42, 47, 48, 53, 60, 62, 68, 69, 72. 

İbnu'l-Cevzi : 32. 
İbn Ebi Leyla : 70. 
İbn Hazm : 15.  

İbn Mes'ud : Abdullah b.  Mesud. 
İbn Münzir : 66. 
İbn Ömer : Abdullah b. Ömer. 
İbn Şübrüme : 36. 
İbnu'z-Zübeyr : 62, 69. 
İbrahim e'n-Neha'i : 16, 18, 60, 

61, 63, 68, 69, 72. 
İcma : 13, 51,  53, 65, 66. 
İctihad : 41, 45, 58, 65, 67, 72. 
İçki : 20. 
İçki Haddi : 22, 50. 
İddet : 47. 
İlıram : 26, 65. 
İlıtilarn : 30. 
İkrime : 16, 26, 60, 62. 
İmsak Vakti : 16. 
İpek : 50. 
İslam Hukuku : 24,' 37. 
İsnad : 58, 61. 
İstihaza : 66. 
İstinbat : 58, 61. 
İyas b.  Muaviye : 63. 
İzale : 23. 
İzzuddin b.  Abdisselam : 14. 

- K 

Kabir Ziyareti : 27.  
Kadınlar : 15, 16. 
Kar' : 15, 41, 59, 68. 
Kasım b. Muhammed : 19, 59, 68. 
Katade : 16, 22. 
Kazif Haddi : 50. 
Kefen Soyanlar : 63. 
Kıble : 23. 
Kıraat Farkları : 60. 
Kıyas : 13, 49, 65, 66. 
Kitab : Kur'an-ı Kerim. 
Kitabu'l-İcma' : 66. 
Kocası Ölen KadınJar : 46, 48. 
Korku Namazı : 27, 28. 
Kudame b. Maz'un : 22, 42. 
Kı1fe : .72. 
Kumar : 20, 21.  
Kunı1t : 69,  70. 
Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Ke

rim : 8. 
Kur'an-ı Kerim : 13, 14, 22, 23, 

25, 35, 45, 46, 49, ' 50, 53, 54, 
57, 58, 59, 61, 63, 65, 68. 

Kurban Etleri : 27. 



- M 

Malik : 68, 70. 
Mecusi : 65. 
Medine : 13, 62, 63, .72. 
Mehir : 42. 
Mekke : 13, 3 1, .72. 
Mekke Fethi : 31 .  
Mensuh : 23, 32. 
Mervan b. Hakem : 41, 42, 63. 
Mesruk b. Ecda' : 62, 63. 
Mest : 26. 
Mezheb : 41, 65, 66, 67, 69, 71,  72. 
Miras : 17, 53, 60. 
Muaviye : 63. 
Muaz b. Cebel : 32. 
Muhfıkale : 53. 
Muhammed b. Ka'b : 16. 
Muhammed Tanci : 9 .  
Muhkem : 15, 23. 
Musab b. Sa'd : 33. 
Mut'a Nikahı : 27. 
Mübah : 70. 
Müdlhid : 19, 22, 26, 60, 6 1, 62. 
Mürsel : 61.  
Müstefti : 36.  
Müsfehab : 70. 
Müteşabihat : 1 5. 
Mütevatir : 65. 
Müzabene : 53. 

- N -. 

NB.fi b. Cübeyr : 16 .  
Namaz : 22, 25, 30, 46, 65. 
Nasıh-Mensuh : 32, 42, 58. 
Nesh : 22, 23, 27 , 30. 60. 
Nikah : 48. 
Nobya : 46. 
Nurnan b. Beşir : .. 15. 
Nüzul Sebebi : 21, 41.  58. 

- O 

Oruç : 25, 61 .  
Osman (b.  Affii.n) : 15,  30, 32, 

41, 46, 47, 48, 65, 68, 69, .72. 

- ö -
Ömer b. Abdilaziz : 62, 63. 
ömer (b. el-Hattab) : 15, 17, 

18, 19, 22, 29, 3 1 ,  32, 41,  42, 

46, 47, 48, 49, 50, 51,  53, 62, 
68, 69, 7 1 ,  .72. 

Öşür : 60. 

- P 

Peygamber (s) : Rasulullah. 
Putlar : 21 .  

- R 

Rafi b. Hadic : 3 1 ,  32. 
Rafiziler : 72. 
Rasillullah : 15, 16, 17, 20, 21, 25, 

26, 27, 28, 30, 3 1, 32, 33, 35, 
36, 42, 47, 49, 67, 68, 69, 71 .  

Rebi'a b .  Ebi-Abdirrahman : 66 .  
Recm : 46. 
Rey : 7 1 .  
Rifa'a b. Rafi' : 32. 

- s -· 

Sabah Namazı : 69, 70. 
Sad : 32, 33. 
Sa'd b. Ebi Vakkas : 33. 
Sa'a b. Mu'az : 45. 
Sadaka : 60, 61.  
Sahabe : 26 ,  37, 41 ,  43, 49. 
Sahabe İctihadı : 49, 57, 58, 63, 

65, 67, 71.  
Said b.  Cübeyr : 15,  18,  22, 25, 

59, 60, 68, 69. 
Said b. Müseyyeb : 16, 18, 26. 

60, 62, 65, .72. 
Salih b. Havvat : 27.  
Salim : 19 ,  29, 59, 68. 
Salim b. Abdiilah : 6 1 .  
Sehl b .  Ebi Hasme : 28. 
Selıle bint Süheyl : 29. 
Selef : 23, 54. 
Sirkat : 63. 
Süddi : 60. 
Süfyan e's-Sevri : 70. 
Sünnet : 13,  23, 24, 25, 27, 30, 

45, 47, 50, 53, 54, 57, 59, 61,  
67,  70, 7 1 .  

Süt Meselesi : 28. 

- Ş -
Şa'bi : 16,  19, 59, 60, 6 1 ,  63, 68, 

69. 

79 



80 

Şafi'i : 68, 69, 70. 

Şahitlik : 62. 

Şam : 63. 

Şarap : 21,  23, 35. 

Şi'a : 72. 

Şurayh b. Haris : 18, 53, 62, 72. 

- T -
Tabiıln : 16, 23, 26, 58, 59, 66, 71 .  

Ta' dil : 23. 

Talha : 3 1 ,  32. 

Tavıls : 19, 60, 61, 65, 68. 

Tebdil : 23. 

Teşbih : 49. 

Teşehhüd : 22. 

Teşri : 35. 

Tevbe : 18. 

Teyemmüm : 15, 46. 

- U 

Ukbe b .  Amir : 45. 

Urve : 32. 

Usıllu Fıkıh : 45. 

- Ü 
Übey b. Ka'b : 3 1 ,  32, .69. 

Üfürükle Tedavi : 36. 

ümmü'l-Kitab : 15. 

Ümmü Selerne : 29, 36, 47, 61. 

Ümmü'l-Veled : 65. 

Üsame b. Zeyd : 50, 51 .  

- V 
Vahy : 35, 45, 57. 

Va'il b. Hucr : 32. 

Vitir : 70. 

- Y 
Yankesicilik : 63. 

Yemen : 35. 

Yüksek İslam Enstitüsü : 8. 

- Z 

Zatü'r-rika : 27. 

Zazan : 63. 

Zekat : 60, 61.  

Zekat Vermiyenler : 53. 

Zeyd b. Halid : 30, 32. 

Zeyd b .  Sabit : 15, ı 7, 28, 31,  32, 

41, 42, 47, 48, 50, 62, 63, 68, .72. 

Zıhar : 65. 

Zifaf : 62, 

Zukared : 28. 

Zübeyr b. Avvam : 31 ,32, 48. 

Zübye Olayı : 45. 

Zühri : 19, 60, 63. 




