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FIKHÎ TEFEKKÜRÜN SORUNLARI
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Modern dönemle birlikte zihniyet, siyâset ve teknoloji alanlar nda
müslümanlar n kar6 kar6 ya kald klar meydan okuma ve bunun sonucu olarak has l
olan karga6a, f k h alan na da yans m 6t r. Müslüman toplumlar ad na karar verme
mevkiinde olan ilim adamlar /ayd nlar ve siyasîler ço9unluk itibar yla kendilerini
farkl bir varl k tasavvuru içerisinde konumland rm 6 ve o çerçeve içerisinde fikrî ve
siyâsî faaliyette bulunmaya çal 6m 6lard r. Bu, slam âleminde tam anlam yla yeni bir
fetret döneminin ba6lamas na yol açm 6t r ve bu dönem halen devam etmektedir. Bu
dönem müslümanlar aç s ndan, esas olarak zihniyet ve siyâset alanlar nda istiklâlin
kayb anlam na gelmektedir.
Söz konusu çifte istiklâl kayb , en temel 6er’î hükümler ve mezhep külliyât da
dahil olmak üzere f k h mirâs n n me6ruiyeti, f khî hükümlerin uygulanmas , f k h
e9itimi ve f k hla ilgili nazarî inceleme gibi çe6itli aç lardan problemlere yol açm 6t r.
Burada bu problemlerden ba6l ca dördü üzerinde durulacak ve bunlar f khî tefekkür
aç s ndan ele al nacakt r. Bunlardan biri de9erler alan ndaki karga6a ve kaymad r. Bir
di9eri f kh n büyük k sm itibar yla hayattan d 6lanm 6 olmas ve bunun f khî tefekküre etkisidir. Bu d 6lanma, f kh n sadece siyâsî nizâm n ve icraatlar n me6ruiyet
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kayna9 olarak eski konumunu kaybetmesi ve bunun yan s ra “fukahâ”n n hukuk
nizam ndan uzakla6t r lmas ndan ibaret olmay p, e9itime, ticârî hayata ve âileye
kadar uzanm 6t r. Oysa klasik dönemlerde, özellikle istikâmet dönemlerinde f k h,
toplumun idaresinde ve e9itiminde esasl bir mevki sahibiydi. Bu durum tabiat yla
f khî tefekkür tarz na ve meselelerine etkide bulunmu6tur. Üçüncü bir problem, f kh ,
yeni siyasî nizam içerisinde yer alabilmesini ve uygulanabilmesini sa9layacak bir
kal ba dökme iste9inden kaynaklanm 6t r. Gerek tasnif, gerekse muhteva aç s ndan
f kh n Bat l hukuk sistemlerinden birinin (Kara Avrupa veya Anglo-sakson) tasnif ve
terminolojisi içerisinde yeniden kurulmas çabas , kendi ba6 na bir problem halini
alm 6t r. Son olarak, de9erler alan ndaki kayma, tatbikattan d 6lanma ve yeni nizama
intibak iste9ine ba9l olarak yeni bir usûl (hem as llar/mebdeler anlam nda hem de
metodoloji anlam nda) geli6tirilmesi çabas na giri6ilmi6tir.
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Modern dönemin müslüman toplumlar üzerinde yapt 9 etkiler aras nda boyutlar en derin olanlar , de9er yarg lar konusundad r. Modernle6menin ve özelde modern e9itim sisteminin de9er yarg lar konusunda yol açt 9 de9i6iklikler, kendilerini
müslüman olarak tan mlayan fert ve toplumlarda ciddî bir de9er kar 6 m na ve karga6as na yol açm 6 durumdad r. Ça9 m z n âlimleri, slâmî hareketleri ve bu hareketlerin önde gelen sözcüleri, bu etkileri hissetmi6 ve çe6itli 6ekillerde dile getirmi6 olmakla birlikte, ihâtal bir tasavvur ortaya koymam 6lard r. Bunun yerine çe6itli seviyelerde tenkitler geli6tirmi6ler; 6arkiyatç lar ve yerli muhalifler taraf ndan yöneltilen
tenkitlere cevap mahiyetinde 6er’î hükümleri müdafaa ve “izah” etmi6ler ve daha çok
6er’î hükümlerin naklinin s hhati (özellikle Sünnet konusunu kastetmekteyim), insan
f trat na ve ihtiyaçlar na uygunlu9u ve tüm zaman ve mekanlarda tatbike elveri6lili9i
konular nda görü6lerini aç klam 6lard r.1 ncelenen bu hususlar yerinde olmakla birlikte de9erler karga6as n n da vurgulanmas ve gerek nazarî temellerinin gerekse
müslüman toplumlarda sözkonusu karga6ayla birlikte meydana ge(tiri)len ahlâkî
de9i6imin -daha do9rusu ahlâkî çöküntünün ve çözümsüzlü9ün- de f k hla ilgili çal 6malarda ele al n p incelenmesi gerekir.
Modernitenin de9er yarg lar konusundaki etkileri, özellikle Ayd nlanma paradigmas ndan kaynaklanmaktad r. Voltaire’nin “tek bir geometri bulundu9u gibi tek
bir ahlâk n var oldu9u”2 6eklindeki ifadesi, bu paradigman n özünü yans t r. Söz
konusu anlay 6a göre ‘bilinebilir, kavranabilir mekanik kanunlara göre i6ledi9i varsay lan Newtoncu âlem anlay 6 na göre “tek” bir geometri vard r ve “ilim” sadece
akl n k lavuzlu9unda âlemin de9i6mez kanunlar n ke6feder.’ Voltaire’ye göre buna
paralel olarak be6erî alanda da kesin ahlâk hükümleri, de9er yarg lar mevcuttur.
Burada dikkat çekici olan husus, ahlâk hükümlerinin kesinli9i de9ildir, çünkü muhtevas tart 6mal ‘de9i6mez ve evrensel de9erler’e dair sözkonusu görü6, tek ya da
hâkim görü6 de9ildir. Ancak burada mühim olan husus, ahlâk n muhtariyetine (otonomisine) yap lan vurgudur. De9er hükümlerinin ister mutlakiyeti, isterse izâfîli9i
savunulsun, isterse de9erler konusunda sûrî bir ölçü konulmaya çal 6 ls n, modern
ahlâk anlay 6lar n n temelinde vahyi d 6layan ve ahlâk alan nda muhtariyeti kabul
eden bir yakla6 m bulunmaktad r. Kant, J. S. Mill veya ba6kalar bu noktada farkl l k
1

Daha temelli bir ba ka mesele, genel olarak vahyin s hhatini sorgulayan bilgi anlay n n tenkidiyle
ilgilidir ve bu konu muhtelif ça da kelâm eserlerinde ele al n r.
2
Voltaire, Felsefe Sözlü ü, trc. Lütfi Ay, stanbul, 1995 (MEB), “Morale (Ahlak)” md., II, 238-9.
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arzetmezler. Böylece, sübjektif bir tarihî döneme ve hususî bir medeniyet anlay 6 na
ait bir anlay 6 n, müesses din kar6 s nda geli6tirdi9i kendi varl k, bilgi ve de9erler
sistemi üzerine kurulu bir ilim paradigmas ve de9erler bütünü, “evrensel” oldu9u
varsay m yla empoze edilmi6tir ve edilmektedir. Etkisi, 19. yüzy lda ve 20. yüzy l n
ilk yar s nda zirvede olan bu anlay 6, kültürel hâkimiyetini hâlâ sürdürmektedir.
Özellikle slam ülkelerinde modern e9itim yoluyla önce ayd nlar ve ilim adamlar n ,
ard ndan da kitleleri kendi tâbii haline getirmi6 olan söz konusu “modern de9erler”,
f k h (özellikle f khî hükümlerin me6ruiyeti) konusundaki her türlü zihnî karga6an n
temelinde yatar. Etkisinin büyüklü9ü, delil bak m ndan kuvvetinden veya
ma’kûliyetinden3 de9il, beraberindeki maddî medeniyetten, hevâdan ve e9itim müesseseleri ile ileti6im vas talar na nüfûzundan kaynaklanmaktad r.
E9itim yoluyla müslüman toplumlar n ve bu toplumlardaki fertlerin zihniyetini
kuran bu de9erler, her türlü tart 6man n kendisi üzerinde cereyan etti9i tart 6mas z
bir alan olarak kald 9 dönemlerde (özellikle 20. asr n ikinci yar s na kadar), 6er’î
hükümler ve genel olarak f k h konusundaki görü6leri ve görü6 sahiplerini de etkisi
alt na alm 6t r. Birçok bak mdan bu etki, farkl aç l m ve ilavelerle birlikte bugüne
kadar yayg n olarak devam etmektedir.
K saca söylemek gerekirse, tecrübî ilimler nazariyesi sahas nda (Darvinizm ve
Freudizm destekli) pozitivizmin ve siyaset sahas nda modern siyasî ideolojilerin yo9un etkisi sözkonusu de9erlerle birle6ti9inde, müslüman bir zihniyete yabanc bir
varl k tasavvuruna ve de9erler bütününe sahip bir zihniyet ortaya koyar. Bu zihniyetin, f khî hükümleri anlamas ve kabulü bir yana, müsamaha göstermesi dahi dü6ünülemez. Öte yandan, zihinlerinin iki farkl de9erler nizam aras nda bölünmü6 oldu9unu farketmeyen ve 6er’î hükümleri yabanc bir kaynak ve istidlal zemini üzerinde
kurmaya gayret edenler, büyük çeli6kilere ve tahriflere dü6mekten kurtulamazlar.
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F kh n, tarihte hiçbir dönemde olmad 9 kadar tatbikat sahas ndan uzakla6t r ld 9 ve hayattan d 6land 9 bir fetret döneminde ya6amaktay z. Bu d 6lanma, ba6lang çta ve hâlen sömürgeci güçlerin ç karlar na uygun olarak devam etmekle birlikte
sözkonusu güçler, bu durumun tek sebebi olmaktan ziyade, bir sürecin etkin unsuru
olarak görülmelidir. Bu d 6lanma süreci içinde, Bat l hukuk anlay 6lar da “medeniyet ilerleyi6inde var lan son nokta ve geli6mi6 ülkelerin rasyonel nizam n n ifadesi”
olarak kabul görmü6tür. Oysa hukuk, özellikle bu kabulün meydana geldi9i dönemlerde daha etkin olan pozitivist ilim anlay 6 içerisinde dahi bir ilim olarak görül(e)mez.4
F kh n d 6lanm 6l 9 n n ba6l ca dört seviyede vukubuldu9u söylenebilir: Birincisi, yukar da da zikredildi9i üzere özellikle 20. yüzy l n ikinci yar s na kadar olan
dönemde -ve birçok bak mdan günümüzde- modern ilim ve de9er anlay 6 n n yay lm 6 olmas , tefekkür tarzlar üzerine etkide bulunmu6tur ve f k h, dinin di9er hükümleriyle birlikte her 6eyden önce zihniyet noktas nda d 6lanm 6t r. Bu d 6lanm 6l ktan
ç k 6, ancak bizzat dine kar6 önyarg lar n terkiyle ve de9erler karga6as ndan uzakla6t r c bir bilgiye dayal bilinçle birlikte meydana gelebilir. Bugüne kadar f k h alan nda
3

Ne tür bir ma’kûliyetten bahsetti imizin anla lmas için bir misal olarak bk. Bertrand Russell, Evlilik ve
Ahlak, çeviren: Ender Gürol, stanbul, 1963.
4
Bu konuda bir misal için bk. Julius Hermann v. Kirchmann, lim Olmak Bak m ndan Hukukun De ersizlii, trc. Co kun Üçok, E. Hirsch’in önsözüyle birlikte, Ankara, 1949.
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yap lan çal 6malar, zarureten vak an n gölgesinde kalm 6, dine kar6 önyarg lar ortadan kald rma ve haks z ithamlardan ve bu ithamlar n yol açt 9 fiilî bask lardan korunma gayesiyle de9erler kar 6 m n /karga6as n vurgulamayan bir tav r sergilenmi6tir.
kinci olarak, yeni 6artlar n beraberinde gelen teknolojik ve ilmî de9i6iklikler,
daha önceden bilinmeyen yeni meselelerin ortaya ç kmas na yol açm 6t r. Bu da ihatal bir tasvir, aç klama, yorumlama ihtiyac n ortaya ç karm 6t r. “ ctihâd” ça9r s ,
zaman zaman özellikle de9er de9i6iminin arac olarak kullan lmak istense de, asl nda
en esasl dayanaklar ndan birini bu ihtiyaçta bulur. F khî tefekkürün daha mü6ahhas
bir 6ekilde ortaya ç kmas n gerektiren bu sahada, muhtelif konu çal 6malar yap ld 9
gibi, münferit meseleler de çözüme kavu6turulmaktad r ve bu konuda bir hayli mesafe katedildi9i söylenebilir. Bir hareket önderi olsun olmas n hemen her fakihin, özellikle f khî meselelerle ilgili çok say da eser kaleme ald 9 görülür. Özellikle konu ve
meseleler düzeyinde f kh n yeni 6artlara intibak n sa9lamaya yönelik çabalar olmalar bak m ndan eski dönemlerin “nevâzil” ve “fetâvâ” edebiyat na benzerlik arzeden
bu yeni çal 6malar, bir yandan da eski meseleler ve eskiden beri tart 6 lan “meseleolmayanlar” vas tas yla f khî e9itim fonksiyonuna sahiptirler. Bunun daha sistemli
bir örne9i, çe6itli ülkelerde fetvâ müesseselerinin yay nlad klar fetvalar ve incelemelerdir.
Üçüncü olarak, müslüman toplumlar n sahip olduklar ananevî te6kilatlanmalar n ve örflerin tedricen y k lmas ve yerine genellikle Bat ’dan iktibas edilen yenilerinin konulmaya çal 6 lmas da f kh n dolayl olarak d 6lanmas n beraberinde getirmi6tir. Buna kar6 l k müslüman toplumlarda yeni 6artlara uygun sosyal ve iktisâdî
te6kilatlanmalar geli6tirme te6ebbüsleri yap lm 6t r. Modern dönemde meydana gelen
de9i6meler son derece küllî ve 6ümullüdür; sadece teknolojik meselelerle s n rl olmay p müslüman toplumlardaki yerle6ik sosyal teâmüllerin ve örflerin ortadan kalkmas na da yol açm 6t r veya buna zorlamaktad r. Buna kar6 n sadece siyasî alanda de9il
sosyal hayat n çe6itli alanlar nda da yeni teâmüller ve örfler henüz olu6mam 6 veya
istikrar bulmam 6t r. Daha da önemlisi, yeni 6artlara f k h çerçevesinde çözümler
getirilip örfler olu6turulmas yolunda yayg n ve yeterli bir bilinç bulunmad 9 gibi, var
olan te6ebbüsler de engellerle kar6 la6maktad r. Dolay s yla müslüman bir toplum
kendini kendince ifade etme imkan n ço9unlukla bulamamaktad r. Bununla ilgili bir
ba6ka konu, müslüman az nl klar meselesinin daha önce benzeri görülmemi6 boyutta
bir sorun olarak ortaya ç km 6 olmas d r. çinde bulundu9umuz dönemin f k h çal 6malar bak m ndan ay rdedici özelliklerinden biri de bu sorunun f khî boyutuyla ilgili
çe6itli çal 6malar n yap lm 6/yap lmakta olmas d r. Bu mesele, gerek nazariye gerekse
uygulama bak m ndan ciddî çözümler gerektiren bir saha olmaya devam edecektir.
Üçüncü bir konu, iktisâdî meselelerden olu6maktad r. F khî tefekkür düzeyinde henüz
yeterince incelenmemi6 veya ortaya konulamam 6 olan bu alanda müessesele6me
yolunda çe6itli te6ebbüsler yap lm 6t r. Finansman ve üretimle ilgili sorunlar n f khî
çerçevesinin olu6turulmas , f khî hükümler çerçevesinde müslüman toplumlar n ihtiyaçlar na/vak as na uygun çözümlerin uygulamaya konulabilmesi ve bu noktada
sermaye birikiminin me6ru yol ve s n rlar n n incelenmesi çözülmesi gereken sorunlard r. Bu sorunlara yönelik çal 6malar, bugüne kadar sermaye birikiminin ve yat r m n kaç n lmaz yollar olarak gösterilen araçlar n ve yollar n Bat ’da ve onu taklide
çal 6an ülkelerde haks z kaynak aktar m , toplumun kanunî soygunu ve kölele6tirilmesiyle neticelendi9ini dikkate almak zorundad r. Bu alanda bir ba6ka önemli husus
da eskiden gelen vak f uygulamalar n n ne tür bir uyarlamaya tabi tutulaca9 mesele-
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sidir.
Dördüncü olarak f k h, devletin hukuk nizam olarak tatbik mevkiini kaybetmi6 ve bu durum, f kh n ve buna ba9l olarak da f khî tefekkürün geli6iminin sekteye
u9ray p d 6lanmas nda en etkin sebeplerden birini te6kil etmi6tir. Sözkonusu d 6lanma, f k hla ilgili e9itime ve bilince de yans m 6t r. F k h ba9lam nda ele al nd 9 nda
siyasî alanda zihnî ve müessesevî de9i6ikliklerin en önemlisi laiklik sorunu çerçevesinde tart 6 lagelen siyasî nizam n ve icraatlar n me6ruiyet kayna9 konusudur. Bununla ili6kili bir ba6ka de9i6iklik “yasama”n n5 ve yasama kurumunun ortaya ç k 6 d r. Yukar da bahsedilen de9erler de9i6imini de yans tan (ve bizzat bu de9i6imi dayatan) sözkonusu de9i6iklikler, slam tarihi ve f k h aç s ndan tamamen yeni ve yabanc
bir zihniyeti gösterirler. Yeni yasama anlay 6 , önceki dönemlerdeki uygulamalardan
derece de9il mahiyet itibar yla farkl d r ve tamamen seküler bir anlay 6 n yans mas d r. Bu sebeble f khî ara6t rmalar n önemli alanlar ndan biri, günümüzde dinî hükümleri “yasama”da kaynak olarak ya da tek temel olarak kabul eden ülkelerde f k h
ile iktibas edilmi6 Bat l hukuk nizam aras ndaki ili6kinin nazariye ve tatbik aç lar ndan incelenmesi olacakt r. Hakikatte eskiden oldu9u gibi 6imdi de siyaset alan nda
f kh n en temel kayg s , adaletin teminidir. Yukar daki sorunlar da her 6eyden önce
birer adalet sorunudurlar; gerek idarenin yasama ve icraatlar anlam nda siyaset
düzeyinde, gerekse kazâ ve muhâkeme düzeyinde ya da daha genel bir ifadeyle, bir
bütün olarak toplum nizam na yön veren zihniyet, kaideler, icraatlar ve müesseselerde f kh n d 6lanmas , bu boyutta benzeri görülmemi6 köklü bir adalet sorununa yol
açm 6t r.
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Bu problem, esas itibar yla, de9erler karga6as n n ve siyasî nizamdaki de9i6ikli9in bir neticesi olarak “yeni eserler”in yaz lmas yla birlikte ortaya ç km 6t r. Söz
konusu eserler, f kh n k smen tan n p uyguland 9 ülkelerde, iktibas edilen yeni hukuk nizam içinde f kh n tatbikini sa9lamak veya en az ndan o hukuk nizam na göre
e9itim alm 6 hukukçular n, f kh â6inâ olduklar sistematik içerisinde ö9renmelerine
imkan vermek gibi bir amaçla yaz lm 6lard . Bunun niçin bir “problem” halini ald 9
burada ele al nmaya çal 6 lacakt r.
Öncelikle e9itimin kolayla6t r lmas amac na dayal olarak giri6 eserleri yaz lmas nda ya da daha genel bir ifadeyle yeni eserlerin yaz l p yeni telif 6ekillerinin
benimsenmesinde bizatihi kötü olan bir 6ey yoktur. Esasen herhangi bir ilme yeni
ba6layan ö9rencilere o ilim hakk nda bir bütün olarak bilgi vermek üzere o ilmin
a-mevzuu ve bununla alâkal olarak gayesi, istimdad etti9i ilimler ve ilimler
aras ndaki mevkii,
b- o ilmin usûlü (kaynaklar , metodlar , umûmî kaideleri),
c- meseleleri,
d-tarihi hakk nda umumî bir bilgi veren giri6 eserlerinin faydas aç kt r.6 Ancak
burada sözkonusu olan, f kh n yeni bir kal ba dökülerek yakla6 m, st lahlar, tasnif
5
Kelimenin Arapça kar l olarak te rî‘ kelimesinin kullan ld na dikkat edilmelidir.
6
Nitekim geçmi te burada ele al nan hususlar, her ilme ba larken ö renilmesi elzem olan on civar nda
madde s ralanarak ifade edilirdi, mesela bk. Âmidî, el- hkâm fî Usûli’l-ahkâm (Beyrut, 1402), I, 7-8; bn
Âbidîn, Reddu’l-muhtâr ‘ale’d-durri’l-muhtâr, thk. Husâmuddin b. Muhammed Salih Ferfûr, D ma k,
1421/2000, I, 121. Geçmi te ço unlukla ifâhî olarak ya da kitaplarda vecîz bir ekilde ifade edilen bu
hususlar, günümüzde ihtiyaç sebebiyle giri kitaplar nda geni çe ele al n r.
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gibi çe6itli yönlerden de9i6ikli9e u9rat lmas ; âdeta f k h tahsili için iki ayr hukuk
sisteminin ö9renilmesinin zaruri hale gelmesidir. Mustafa Zerkâ’n n el-F!khu’l-"slâmî
fî sevbihi’l-cedîd’iyle en güzel ifadesini bulan ve Senhûrî’nin Masâd!ru’l-hak adl eseriyle de en sistemli de9i6imi gösteren yeni telif yakla6 m , f kha yeni bir elbise giydirmi6tir.7
Art k f k h ö9retiminde Kara Avrupas hukukunun iktibas edildi9i ülkelerde
Kara Avrupas hukukunun sistemati9i ve terminolojisi, ngiliz sömürgesi olan ülkelerde de ngiliz hukukunun sistematik ve terminolojisi esas al narak haz rlanan eserler kullan l r. Burada mesele, f kh n ö9renilebilmesi için bir yerine iki ayr hukuk
sisteminin e9itiminden geçme zaruretinin kendili9inden do9mu6 olmas ndan ibaret
de9ildir. Ço9u zaman, söz konusu ‘kal p hukuk sistemati9i’nin sahip olunan de9erlere ve hadiseleri alg lama tarz na büyük bir etkide bulunmas d r. Bunun ba6l ca misallerinden biri f k h yerine “ slam hukuku” teriminin kullan m d r. Bu sadece Bat l
dillerde f k h yerine kullan lan ibarelerin tercümesi olmakla kalmay p, Bat l hukuk
anlay 6 n da yans t r ve f kh n büyük bir yekün tutan ibadetlerle ilgili bölümü söz
konusu eserlerde yer almaz. Ancak mesele bir tercüme hatas n n sürdürülmesi veya
bir kitab n muayyen konulara tahsisi meselesini de a6ar. Mesela Kara Avrupas hukukundaki kamu-özel hukuk ayr m f k hta kar6 l 9 bulunmayan bir ayr md r. Söz
konusu yakla6 m, yaz lan eserlere ve haz rlanan tezlere de yans r. ki ayr hukuk
sistemi ve anlay 6 aras nda mukayese yapmak gibi bir amaç ta6 mayan eserlerde ve
tezlerde dahi, farkl mezheplerden al nan ve Bat hukuku sistemati9i içerisindeki
ayr ma ve hatta doktrinlere tekabül edece9i dü6ünülen görü6ler, ilgili bölüm içerisinde serdedilir. Art k yap lacak i6, esas al nan sistematik içerisinde bo6luk doldurma
faaliyeti halini al r.
Bu 6ekilde f kha yeni bir elbise giydirilmesinin sebepleri aras nda üç gerekçenin ileri sürüldü9ü söylenebilir: lerleme retori9i, vak ada devlet nizamlar n n söz
konusu Bat l hukuk nizamlar na göre kurulmu6 olmas ve son olarak mant kî
sistematizasyon ve nazariyeler kurma ihtiyac . Öncelikle 19. yüzy lda ve 20. yüzy l n
ilk yar s nda yo9un bir etkiye sahip olan ilerleme retori9ine dayal olarak, di9er 6eyler
yan s ra Bat medeniyeti içerisinde ortaya ç k p geli6mi6 olan ilimlerin i6lenmi6lik ve
bilgi bak m ndan daha ileri bir medeniyet seviyesini te6kil etti9i, dolay s yla hukukta
da söz konusu medeniyetin de9erlerinin ve hukuk nazariyelerinin esas al nmas gerekti9i 6eklindeki Bat c yakla6 m bir kenara b rak lmal d r. Söz konusu Bat l hukuklar n bugünkü i6lenmi6li9i, tatbik edilmekten kaynaklanan bir avantajdan öte bir 6ey
ifade etmez; yeni geli6melere intibak konusunda herhangi bir üstünlü9ü de tazammun etmez. Bilakis insan f trat na mutabakat ve zaman n isti’dâd f kh istilzam
eder. kinci olarak vak a konusuna gelince, mevcut uygulamalar anlama konusunda
yürürlükte olan hukuk nizam n n bilinmesi ihtiyac inkâr edilemez. Ancak böyle bir
ihtiyaç ile f kh n ba6ka bir kal ba dökülmesi aras nda zarurî bir ba9 bulunmamakta7

F k h yaz m ndaki böyle bir kar m sadece giri veya mukayese eserleriyle de s n rl de ildir. Mesela
philosophy of law’un tercümesi olan felsefetu’t-te rî‘ ad yla yeni bir literatür ortaya ç km t r. Bu noktada Bat hukuklar n n telif sahas ndaki söz konusu etkisini gösteren ilginç bir misal için bk. Muhammed Zeki Abdulberr, Taknînu usûli’l-f kh, Kahire, 1989/1409. Mesle i hâkimlik olan müellif, ba l ndan
da anla laca üzere bu eserde f k h usûlü konular n kanun maddeleri eklinde düzenlemi tir. De inilmesi gereken bir ba ka husus, söz konusu etkinin sadece Pakistan gibi eski ngiliz sömürgesi ülkelerle
ve Arap ülkeleriyle s n rl olmad d r. ran söz konusu oldu unda da benzer bir durum vard r. Mesela
bk. Seyyid Ali Yesribî Kummî, Mukaddime-i lm-i Hukuk ve Nizâm- Hukukî-y-i Cumhûrî slâmî ran, Kum
1376 (h. .)/1995.
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d r. Kald ki yürürlükte olan bir nizam n tasvîri, daha çok siyaset ilminin sahas na
girer. htiyaç duyulan 6ey vak an n tasavvuru ve tahlilidir, ama vak adaki nizam
“evrensel” ve de9i6mez kabul edilerek f k h farkl bir kal ba dökülürse, modern dönemdeki herhangi bir f k h eserini anlamak için f k h d 6 nda en az iki ayr Bat l
hukuk nizam n n da bilinmesi zaruret halini al r. Müessese ve te6kilat esasl hukuk,
yürürlükte olan nizam tam olarak tasvire ve anlamaya yetmedi9i hatta anlamaya
perde olabildi9i gibi ömrü bak m ndan da en geçici olan hukuktur; bu sebeple, hususî
bir zaman diliminin 6artlar na dayal düzenlemeler sahas ndan ziyade müslüman
toplumun hatt hareketiyle ilgili uzun dönemli veya dâimî esaslar belirlemekle me6gul olan fakihler, nebevî sünnet ve sahabe tatbikindeki kaidelerin tesbitiyle ilgilenmi6lerdir.8
Son olarak mant kî sistematizasyon ve nazariyeler kurma ihtiyac na gelince,
burada iki 6eyin vurgulanmas gerekir. Öncelikle f k hta kendine has bir
sistematizasyon vard r ve bu tek tip de de9ildir. Sözkonusu sistematizasyon, tarihî
geli6imi ayr ca incelenmeye muhtaç olmakla birlikte, naslar n 6erhine ve hakk nda
hüküm verilen fiillerin yani mevzuun tahliline dair bir terkîbe dayal d r. Kara Avrupa
hukukunda ise, bir yandan hakk nda hüküm verilecek mevzuun tasnifine dayan r;
di9er yandan mevcut kanunlar n ele ald 9 hususî müesseseler bu tasnif içerisine
yerle6tirilir. Hatta bir k s m hukuk eserleri, mevcut kanun maddeleri esas al narak
onlar tan t c mahiyette yaz l r. Her hâlükârda, ihâtal bir bak 6 aç s sunmak üzere,
hakk nda hüküm verilecek mevzular n, yani be6erî fiillerin ve onlara taalluk eden
tüm hâdiselerin mant kî bir tasnife tabi tutulmas ve bu tasnifte farkl yollar izlenmesinde kaide olarak bir sak nca yoktur. Ancak her tasnif, ayr nt da içinde yer ald 9
hukuk gelene9inin tasnifine ve hukuk nizam n n müessese ve de9erlerine riayet edece9inden, f k h çerçevesinde yap lan bir tasnifin de yabanc bir gelene9i ve idhâli
mümkün olmayan yabanc müesseseleri hariçte b rakmas ve f k h gelene9indeki
mevzular kapsamas gerekir.
Vurgulanmas gereken ikinci husus, farkl hukuk nizamlar yla kar6 la6man n
getirdi9i yenilikle ilgilidir; bu kar6 la6man n, vak a olarak f kh n tek hukuk sistemi
olarak alg land 9 eski dönemlerden bir farkl la6maya sebep olmas tabiidir. Böylece
ba6ka hukuk nizamlar yla mukâyese yoluyla f kh n husûsiyetlerinin daha kapsaml
ve umûmî bir de9erlendirmeye tabi tutulmas ve onun hakk nda daha vâz h bir tasavvur edinilmesi mümkün olabilir. Ancak mukâyese, in6â ile kar 6t r lmamal d r.
n6â, kendi içinde akidevî bir bütünlük arzeden tutarl bir zihniyete ve me6ru usûlü
tesbit edilmi6 delillendirme tarz na dayal olarak yap lmal d r. Bir ba6ka deyi6le, f kh n gerek yaz m nda gerekse anlat m nda tek bir sistem yeterli olmal ; iki ayr medeniyete ait iki ayr hukuk sistemati9inin (ve dolay s yla terminolojiler, görü6ler ve
nazariyeler y 9 n n n) ö9renilmesine ihtiyaç duyulmamal d r. Nazariyeler kurulmas na yönelik talep de mant kî sistematizasyon meselesiyle ba9lant l d r. Kaide olarak
f k h tüm be6erî fiilleri ihâta eder ve hiçbir fakihin hiçbir meselede f k h çerçevesinde
kalarak 6u veya bu 6ekilde hüküm vermekten aciz kalmas söz konusu olamaz.
Acziyet ya iki ayr seçenek aras nda karars zl k 6eklinde veya daha da esasl olarak
hakk nda hüküm verilecek olan meselenin tasavvurunda, mahiyetini kavrama noktas nda söz konusu olabilir ve bu, fakihin kendi kusuruyla ilgilidir. Bu aç dan günü8

Bu durum, f kh n geçmi te gündelik/geçici icraatlarla ilgilenmedi i anlam na gelmez; ancak bu klasik
devir Osmanl uygulamalar misalinde oldu u gibi farkl ve hayat n ak c l na daha uygun vas talarla
sa lanm t r.
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müzde f k h e9itimindeki yetersizlikten de kaynaklanan f khî tefekkürdeki en önemli
problemlerden biri, hem modern dünyan n de9erlerini ve i6leyi6ini kavrama ve
müslümanca bir zihniyet çerçevesinde yorumlamadaki eksiklikten dolay , hem de
f kh n tatbik sahas ndan d 6lanm 6 olmas ndan dolay , hakk nda hüküm verilecek
olan meselelerin tasavvurunda ve bunu takiben ihâtal bir yakla6 m ortaya konulmas nda meydana gelen acziyettir. n6â için yap lmas gereken 6ey, f kh n farkl bir kal p
içerisine dökülmesi veya farkl bir hukuk anlay 6 içinde olu6turulmu6 nazariyelerin
iktibas de9il, hakk nda hüküm verilecek mevzular n ihâtal bir tasavvuru ve yorumudur. Böyle bir ameliye, kapsaml bir varl k-bilgi-de9er tasavvuruna dayal
müslüman bir zihniyetin mevcudiyetini ön 6art olarak gerektirir. Bir ba6ka deyi6le
kar6 kar6 ya bulunulan problem, sadece klasik veya modern f k h yaz m içerisinde
kalmay tercihle çözülemeyecek kadar kapsaml , fetret dönemlerindeki 6ümûllü yeniden in6â ihtiyac na tekâbül eden bir problemdir.
W
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K saca “usûlde tecdîd” konusu olarak ele al nan yeni usûl aray 6lar , modern
dönemdeki zihniyet de9i6imlerinin veya de9i6im ihtiyac n n f k h usûlüne yans mas d r. Hakikatte f k h usûlü, slam tarihi boyunca meydana gelen önemli zihniyet de9i6imlerinin, ilmî yenilenme veya yöneli6lerin kendisine yans d 9 bir ilim dal d r. Bu
yönüyle f k h usûlü, özellikle üslûb ve delillendirme bak mlar ndan yeni geli6meleri
yans tm 6t r. Bunda, f k h usûlünün, kelâm, f k h, hadis, nahiv ve tefsîr gibi farkl
ilim dallar n n neticelerinden istifade eden, bunlar n her biriyle yak n alakas bulunan mevkiinin de önemli bir pay vard r. Bir bak ma ulemâ, 6er’î ilimlerdeki birikimlerini bu alanda terkîb ve mezcetme imkan bulmu6lard r. Ancak yo9un ictihad ça9r lar n n gölgesinde ilerleyen modern dönemdeki usûl denemelerinin ortak husûsiyetlerinden biri, e9itim amaçl olarak “usûlün basitle6tirilmesi” ve ilmî birikime çok fazla
önem verilmemesidir. slam toplumlar nda halihaz rdaki tart 6malar n ço9u f k h
(usûl ve furû’) konular (veya akâidle ba9lant l olarak f k h konular ) etraf nda cereyan etmekteyse de, f kha ve f k h usûlüne olan ilgisizlik, f kh n d 6lanmas n n ve
miras al nan usûlün bir k s m yeni aray 6lar n taleplerine uygun dü6memesinin bir
yans mas d r.
Yukar da da de9inildi9i üzere, de9erler alan ndaki de9i6im ve karga6a, f kh n
tatbikattan uzakla6t r lmas ve yeni siyasî-sosyal 6artlara intibak gayretleri, farkl
usûl yakla6 mlar na ve denemelerine yol açm 6t r. Bunlar içerisinde ba6l ca iki farkl
aray 6 temyîz edebiliriz. lki, özellikle sünnetin ve icmân n bir “as l” olmaktan ç kar larak Kur’ân ve “müsellem” de9erler esas na göre bir f k h anlay 6 geli6tirilmesinden
nev-bât nî ve sekülerli9i me6rula6t r c yorum türlerinin benimsenmesine kadar giden
menfî ve müfrit bir çizgiyi temsil eder. Bu anlay 6 sahipleri, bir vâz - 6eriat gibi hareket ederler. kincisi ise, âlimlerin ilmî vazifesini h fz, beyân ve tafakkuhtan ibaret
görür, 6er’î hükümleri ya da zarûrât- dîniyyeyi ta9yîr ve il9a neticesine yol açmaks z n f kh n tatbikini, yeni 6artlara uyumunu sa9lama ve yeni aç l mlara ula6ma gayesi
güder. Bu yakla6 m içerisinde zâhirî/selefî ve maslahî yakla6 mlar geçen as rda daha
çok öne ç km 6 durumdad r. Mâzîdeki fetret devirlerinde bu yakla6 mlar n/aray 6lar n
benzerlerini bulmak mümkündür.
Bu yakla6 mlar, mevcut 6artlar n geriye döndürülemezli9ini aç kça veya z mnen kabul ederek yola ç km 6lard r ve yine ayn 6ekilde yeni 6artlar n yeni çözümler
gerektirdi9ini dü6ünürler. Ancak geçmi6 mirâs de9erlendirme veya red, mevcut 6artlara bak 6 ve hedeflenen gaye noktalar ndan mühim farkl l klara sahiptirler. Aralar ndaki farkl l klara kar6 n ilk yakla6 m, mevcut 6artlar /vak ay özellikle pozitivist bir
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ilim ve ilerleme anlay 6 n n tesiri alt nda okur; naslar n yükünden kurtulman n çe6itli
yollar n arar ve netice itibar yla modern de9erlerin ve nizamlar n me6ruiyetini z mnen benimser; hatta müesses nizam n i6leyi6i ve me6ruiyetinin sa9lanmas aç s ndan
bunu me6rula6t rmay bir vazife bilir. Bu yakla6 m sahiplerinin kendi aralar ndaki en
önemli fark, tedeyyün noktas ndad r. Mesela baz Sünnet münkirleri ile baz nevbât nîler, bir yandan Luthervârî veya Pavlusvârî bir sekülerle6tirme ameliyesine hizmet edip naslar te’vilde ve zarûriyât- dîniyyeyi reddetmede vehm kaynakl “ilmî”
yollar izlerken bir yandan da samimî bir dindarl k ve hatta asabiyet-i dîniyye çizgisi
çizerler. Öte yandan seküler yakla6 m sahiplerinin böyle bir tedeyyün ve ilmî usullerle
takayyüd endi6elerinin bulundu9u söylenemez; onlar n faaliyetinde, esas ald klar
de9erler ve bu de9erlerin be6erî ilimlerdeki uzant lar olan nazariyeler çerçevesinde
görü6lerini serdetme ve kabul ettirmenin vas talar ndan biri olarak usûl konular n n
istimâli ya da sûistimâli sözkonusudur.
Zâhirî/Selefî yakla6 m, tecdidi öncelikle Sünnete dönü6 ve Sünnetin ihyas çerçevesinde alg lar. Ancak bu tecdîd anlay 6 ço9u zaman, taklidi suçlaman n z mn nda
geçmi6 f khî miras bir yük ve Sünnetin önünde bir engel olarak görme gibi marazî bir
bak 6 aç s yla malûldür. Zâhirî yakla6 m, naslar n lafzî yorumuna s k bir ba9l l 9 n
yan s ra, onlar n ictihadî vas talarla çe6itli meselelere te6mîlini s n rlamaya ve böyle
bir indirgeme yoluyla yeni meseleler hakk ndaki hareket alan n geni6 tutmaya çal 6 r. Böyle bir s n rland rma, 6er’î hükümlerin tatbik edilebilirli9ini göstermenin bir
yolu olarak i6 görür. Ancak bu tav r, f kh n ictihad yoluyla tüm meseleleri ihâta etme
6eklindeki tavr n n aksi bir istikamette indirgeme olarak tezâhür eder. Zâhirî/Selefî
tav r, tafakkuhta derinle6mekten ziyade amele önem verir ve bu durum, sözkonusu
tavr n Sünneti ihya anlay 6 yla uyumludur. Dolay s yla tarihte görüldü9ü üzere bir
f k h mezhebi olmaktan ziyade ashâb- hadisin (ya da onlardan baz lar n n) f k h
konusundaki yakla6 m olarak ortaya ç kar.9
Maslahî yakla6 m, neredeyse Lât bî’nin Muvâkat’ n n 19. yüzy l sonlar nda M.
Abduh taraf ndan yay nlanmas yla tarihlendirilebilecek bir ba6lang ca sahiptir ve
sözkonusu yakla6 mlar içerisinde en derinlikli olan d r. Maslahat üzerindeki vurgu,
hareket alan n geni6letmek üzere ba6vurulan bir vas ta oldu9u gibi, de9erler kar 6 m n da kolayla6t ran bir unsur durumundad r. M. Abduh’un hüsn-kubh konusundaki yakla6 m n n da10 gösterdi9i üzere geçmi6teki Mu‘tezilî maslahat anlay 6 na bir
e9ilim bulunmakta ise de Mu‘tezilî anlay 6 n tamamen ihyas sözkonusu de9ildir. Çok
say da çal 6man n yap ld 9 ve usûlde tecdidin öncelikle “dinin genel maksatlar ”n
belirleme anlam nda maslahat çerçevesinde alg land 9 bu konuda, özellikle iki önemli çal 6ma ile maslahat n boyutlar tart 6 lm 6t r.11
Müsbet yöndeki katk lar na ra9men sözkonusu yakla6 mlar f k h usûlünü
tecdîd konusunda yetersizdirler. Tafakkuh, tahkike dayal bir bak 6 aç s gerektirir.
Böyle bir ameliyenin daima yepyeni bulu6larla sonuçlanma zarureti yoktur, bilakis
yeni sorunlar 6 9 nda f k h usûlünde meknûz ve vecîz olarak ifade edilmi6 hususlar n aç l m , inki6âf ettirilmesi de tecdîd kapsam ndad r. Bu da özellikle tafakkuhun
9

Bu yakla m n mezhep ve taklîd konusundaki tavr n yans tan tipik misallerden biri için bk. Seyyid
Sâb k, F khu’s-sünne, müellifin mukaddimesi, Kahire, 1998, I, 8-17.
10
Muhammed Abduh, Risâletu’t-tevhîd, Beyrut, 1412/1992, s. 78-88.
11
Bunlardan biri Muhammed Mustafa Pelebî’nin Ta’lîlu’l-ahkâm (Beyrut, 1401/1981) adl eseri, di eri ise
konuyu aksi bir istikametten ele alarak maslahat n s n rlar n belirleme noktas na vurgu yapan Said
Ramazan el-Bûtî’nin Davâb tu’l-maslaha fi’ -/erîati’l- slâmiyye (D ma k, 1990) adl eseridir.
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temellerini ve vas talar n i6lemekle mümkündür. Burada temel metodolojik araçlar,
lafzî ve mant kî istidlâllerdir; yorumlarda keyfîlikten kaç n lmak isteniyorsa, bu vas talar görmezlikten gelinemez. Öte yandan be6erî hukuk sistemlerinin kendi ihtiyaçlar ndan kaynaklanan metotlar n gerisinde yatan sâikler de9erlendirilmeksizin onlar n
iktibas edilmeleri en az ndan hüküm istinbat nda tutars zl klara yol açacakt r. Kilise
benzeri müessese otoritesine dayal yorum anlay 6lar , tarihçi metot, gâye, menfaat
yahut de9er esasl veya sosyolojik vak a esasl yorum anlay 6lar da f kha yabanc ,
farkl bir hukuk nizam n n ihtiyaçlar ndan kaynaklan r. Bu yorum anlay 6lar na tekâbül eden benzer anlay 6lar n f k hta bulunmas ya da geli6tirilmesi mümkün olmakla birlikte, içine yerle6tikleri bilgi ve de9er ba9lam ndan ve f kh n kendisinden
kaynaklanan farkl l klar gözard edilerek yap lacak özde6le6tirmeler hatal metotlara,
dolay s yla hatal hüküm ve uygulamalara götürecektir. Tafakkuhun vas talar olarak
lafzî ve mant kî istidlâllerin i6lenip geli6tirilmesi yan s ra, Sünnet’in yorumlanmas nda ve mahkum fîhin (hakk nda hüküm verilen fiillerin/vak alar n) incelenmesinde,
geli6tirilecek bir tarih metodolojisi ve bir be6erî fiil/umrân nazariyesi yeni aç l mlar
getirebilir. Ancak böyle bir aç l m, geçmi6 usûlcülerin ve muhaddislerin metotlar ndan
müsta9ni kalamayaca9 gibi, temel mukaddimeleri tahlil edilip sorgulanmam 6 metodoloji iktibaslar yla da mümkün de9ildir. Mütegallib medeniyetin ve müesses nizam n
iktidar n mutlakla6t ran bir pozitivizm, her türlü fikri amele/vak aya/bünyeye irca
edip maddede temellendiren bir maddecilik ve akîdevî anlamda herhangi bir hak
tan mayan ya da tersine her kavlin musîb oldu9unu savunan bir izâfiyet-i mutlaka
türünden ideolojilere dayal yorumlama metotlar n n -ilmî temelleri sorgulanmaks z n- iktibas edilmesi, yukar da bahsedilen de9erler karga6as n art rmaktan ba6ka bir
i6e yaramaz.

