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SLAM HUKUK DÜ ÜNCES NDE TAABBUDÎ HÜKÜMLER

VE TAABBUD YYÂTIN SAHASI ÜZER NE*
Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN* *
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Bütün dinlerin temel hedefi, bireyin davran 6lar n kontrol alt na alarak, fert ve
toplum maslahat na uygun olacak 6ekilde yönlendirmektir. slam dini de temelde
ferdi esas almakla birlikte, ruh ve beden sa9l 9 yerinde, ahlakl bireylerin yeti6mesini
sa9layarak bu nitelikteki fertlerin olu6turaca9 erdemli toplumu amaçlamaktad r.
slam, insanlar ve toplumlar yönlendirmek için bir tak m ilkeler vaz etmi6tir ki, bu
ilkelere genel olarak hüküm ad verilmektedir. Bu bak mdan slam Dini’nin temel
kayna9 olan Kur’ân’ n hükümler manzumesi oldu9u söylenebilir. Kur’ân’da yer alan
hükümlerin ba9lay c l klar , üsluplar ve formlar farkl olsa da, hepsinin nihaî hedefi
insanlar n bireysel ve toplumsal maslahat n gerçekle6tirmektir. Kur’ân, hükümleri
aras nda kategorik bir ay r m yapmam 6, bütün hükümlerini çizdi9i ana hedefin yard mc elemanlar olarak görmü6tür. Bu sebeple Kur’ân bütünlü9ü içerisinde k ssalar n
da ahkâm ayetleri kadar ana hedefi gerçekle6tirmeye katk s vard r denilebilir. Ancak
daha sonra f kh n geli6mesi ve farkl ilim bran6lar n n olu6mas sonucu slam bilginleri Kur’ân hükümlerini yeniden ele alarak farkl 6ekillerde tasnif etme yoluna gitmi6lerdir. Bu arada daha çok hukuku ve hukukî olaylar ilgilendiren hükümler ahkâm
âyetleri ad alt nda toplanm 6 ve bu adla müstakil eserler yaz lm 6t r. ncelemeye esas
ald klar âyetlerin tamam gerçekten hukûkî olup olmad 9 tart 6maya aç k olsa da,
ahkâm tefsirleri temelde hukuk normu getiren âyetleri aç klamay hedef edinmi6tir.
* 1

Bu makale, büyük oranda Abdullah Kahraman’ n, slam’da badetlerin De i mezli i ( slam Hukukunda Ahkâm n De i mesi Aç s ndan badet ve badet Nitelikli-Taabbudî Hükümler, stanbul 2002) adl
kitab n n 7-188. sayfalar ndaki bilgiler esas al narak haz rlanm t r.
**
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slam hukukçular , hükümlerin aslî delillerinden sayd klar k yas , i6levsel hale
getirebilmek için ta’lîl yöntemini geli6tirmi6lerdir. Söz konusu yöntem, alternatif
hükümler olu6turmaya yard mc oldu9u için nasslar n uygulama alan n geni6letici
bir fonksiyon da icra etmi6tir. Mesela, 6arab n illetini sarho6 edicilik (iskâr) olarak
tespit eden slam hukukçular , bira, rak gibi müskirât 6arab n hükmüne dahil edip
içilmelerinin haram oldu9una hükmetmekte zorlanmam 6lard r. Zira 6arapla ilgili
hüküm ta’lîlî olup haram olu6unun illeti tespit edilebilmektedir. Ancak baz hükümler
vard r ki, bunlar n illeti tespit edilemeyece9inden ta’lîl i6leminden geçirilmeleri de
mümkün de9ildir. Mesela, namaz k lman n gerçek illetini tespit etmek mümkün olmad 9 ndan, namaz yerine ba6ka bir ibadet ikame etmek mümkün de9ildir. 6te slam
hukuk dü6üncesinde illeti tespit edilemeyen ve oldu9u gibi kabul edilmesi gereken
hükümler taabbudî ad n almaktad r. Bu makalede söz konusu hükümlerin tan m ,
özellikleri, sahas gibi hususlar ele al nacakt r.
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Taabbud ( ) kelimesi sözlükte, boyun e9me, alçak gönüllü olma, itaat etme,
tapma, kulluk etme gibi anlamlara gelen “a.b.d” kelimesinden3 türemi6tir. Kelime
olarak taabbud, Yüce Allah’a ibâdete a6 r gayret göstermek4, ibâdet etmek, kendini
ibâdete vermek5, boyun e9mek gibi anlamlara gelmektedir. nsan özne k l nd 9 nda,
birinin kendisine ibâdet etmesini istemek anlam n ifâde eden bu kelime, Allah’ n
özne oldu9u bir cümlede, kullar n ibâdet vb. yükümlülüklerle sorumlu tutmas anlam na gelmektedir6.
Taabbud kelimesi, sonuna nisbet (aidiyet) yâ’s eklenip taabbudî (
) 6eklini
ald 9 nda, bir hükmün taabbud alan na dahil oldu9unu ifâde etmekte ve taabbud
özelli9i ta6 yan hükümlerin ad olmaktad r. Taabbud özelli9i ta6 yan hükümlere
) denilmektedir7. Taabbudî tabitaabbudî veya el-ahkâmu’t-taabbudîyye (
ri, f k h ve f k h usûlü kitaplar nda gerekçesi ak lla kavranabilen hükümleri ifâde
) ve ta‘lîlî ( !"! ) kelimesinin mukabili (z dd ) olarak
eden ma‘kûlu’l-ma‘nâ (
da kullan lmaktad r8.
Dinî literatürde daha çok, mükellefin bir hükmü alg lay 6 biçimini, sorgulama3

bn Manzûr, Lisânu’l-Arab, “a.b.d” md., III, 270-273; sfehânî, Râg b, el-Müfredât fî arîbi’l-Kur’ân, 479.
As m Efendi, Kâmûs Tercümesi, “a.b.d” md., I, 201.
5
Kelimenin bu anlamda kullan ld baz hadisler için bk. Nesâî, E ribe, 44; Ahmed b. Hanbel, Müsned,
III, 402; Wensinck, A.J., el-Mu‘cemu’l-müfehres li-elfâzi’l-hadîsi’n-nebevî, IV, 107. F k h Usûlü kitaplar nda
taabbud kelimesi yayg n olarak amel etmek manas nda kullan lm t r. Mesela k yas bölümlerinde ettaabbud bi’l-k yâs ifadesine s kça rastlanmaktad r. Örnek olarak bk. Gazzâlî, el-Mustesfâ, II, 234, 235.
6
bn Abbâd, el-Muhît fi’l-lü a, “a.b.d”md., I, 430; bn Fâris, Mu‘cemu makâyîsi’l-lü a, “a.b.d” md., IV, 206;
bn Manzûr, “a.b.d”md., III, 270-272; Zebidî, Tacu’l-‘arûs, “a.b.d”md., V, 89.
7
Suyûtî, el-E bâh ve’n-nezâir, 638; bn Â ûr, Makâs du’ - er‘iati’l- slamiyye, 44; Hudarî, Usûlu’l-f kh,
307; Hallâf, lm-i usûli’lf kh, 68.
8
Bk. bn Abdisselam, Kavâ‘idu’l-ahkâm fî mesâlihi’l-enâm, I, 19; bn Kayyim el-Cevziyye, ‘lâmu’lmuvakki‘în, II, 86; Pât bî, el-Muvâfakât, II, 315, 318, 321; bn Kudâme, el-Mu nî, I, 753; Sübkî, Ali b. Abdi’l-Kâfî, el- bhac, III, 98; Pirbînî, el- knâ‘, I, 19, 36; Büceyrimî, Hâ iye, I, 60; Düsûkî, Hâ iye, II, 363; bn
Müflih, el-Mübdi‘, I, 170; Pirvânî, Hâ iye, I, 67, 387; Merdâvî, el- nsâf, I, 218; Dimyâtî, ‘ânetü’t-tâlibîn, I,
21; Hâdimî, Mecâmi‘u’l-hakâik, 226; Yaz r, Alfabetik slâm Hukuku ve F k h Ist lahlar Kamusu (yay na
haz rlayan: S dk Gülle), V, 269. Bu eserin Türkçe ne ri ile ilgili bir de erlendirme için bk. slâm Ara t rmalar Dergisi ( SAM), sy. 3, stanbul 1999, s, 297-3000.
4
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dan teslimiyetini ve ifâ edi6 niyetini ifâde etmek için kullan lan9 taabbudî ve bunun
) kavram , f k hç lar n ve f k h usûlcülerinin termiço9ulu olan taabbudîyyât (#
nolojisinde, "bâdet ve zühte ait ameller ve me)ru’ k!l!nmas!nda, mükellefin kulluk ve
teslimiyetini denemek (taabbud) d!)!nda ba)ka bir hikmetin10 gözükmedi i hükümler
anlamda kullan lmaktad r. Kul s rf mükellef oldu9u için bunlar yaparsa sevap kazân r, yapmazsa günahkâr olur ve cezaya çarpt r l r11. Biz dînî hükümlerin ta6 d 9 bu
özelli9i taabbudîlik tabiri ile kar6 lad k
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Kaynaklarda yer alan “taabbudî hüküm” ifadesinden, ilk bak 6ta taabbudî ifadesinin tek bir anlamda kullan ld 9 6eklinde bir kanaat has l olmaktad r. Ancak bu
do9ru de9ildir. Zira genel olarak müellifler taabbudî ifadesini dar anlamda kullanm 6larsa da, bu ifadeyi geni) anlamda kullananlar da vard r. Bir ba6ka ifadeyle ta6 d 9 taabbud anlam bak m ndan hükümler iki alt ba6l 9a ayr lm 6t r. Böyle bir ay r m , çok net olmamakla birlikte, Lat bî (790/1388)’de görmekteyiz. O, el-Muvafakât
adl eserinin ilgili bölümünde bu konuda dakik bir ay r ma yer vermi6tir12. Lat bî’nin
bu konudaki ifadeleri dikkatli okundu9unda, sat r aralar nda, ta6 d 9 taabbud anlam bak m ndan hükümleri biri dar, di9eri de geni) olmak üzere, iki k sma ay rd 9
görülecektir. Buna göre, geni) anlamda taabbudîlik, ister gerekçesi ak lla kavrans n
isterse kavranmas n, dînî bir yükümlülü9ü, ta6 d 9 maslahat, hikmet ve illet gibi
gerekçeleri dikkate almadan, s rf Lârî’in talebi oldu9u için yerine getirmektir. Söz
konusu yükümlülü9ün, belirtilen taabbudîlik özelli9ini ta6 mas için ibâdet ya da
muâmelât alan na dahil olmas aras nda fark bulunmad 9 gibi, emir ya da yasak
(nehiy) olmas aras nda da fark yoktur. Yani bütün dînî yükümlülüklerin bu anlamda
taabbudî olan bir yönü bulunmaktad r13.
Geni6 anlamda taabbudîlik özelli9i ta6 yan hükümlerin vaz edili6 gerekçelerine
dair objektif ve istikrarl bir tak m vas flar ak lla tespit edilebilece9i için bunlar k yasa
konu olurlar. K yasa konu olan bu hükümler esas al narak tespit edilen gerekçeyi ya
da maslahat gerçekle6tirecek yeni hükümler türetilebilir. Ayn zamanda gerekçe de9i6tikçe ona ba9l olan hükmün de9i6mesi de mümkün olur. Bu hükümlere yap lan
k yas sonucunda tespit edilen gerekçe de9i6tikçe nassta yer alan mevcut hüküm tamamen ortadan kald r lmaz ise de, söz konusu gerekçe ve gayeyi veya maslahat
gerçekle6tirecek alternatif hükümler olu6turulabilir.
Dar anlamda taabbudîlik ise, vaz edili6 gerekçesi ak lla kavran lamayan dînî
bir yükümlülü9ü sadece Lârî’in emri ya da nehyi oldu9u için kabulle kar6 lamak ve
gere9ini ifâ etmek demektir14.
9

Bk. bn Abdisselam, Kava‘idu’l-ahkâm, I, 19; Pât bî, el-Muvâfakât, II, 311, 316, 318, 321, Sübkî, Ali b.
Abdi’l-Kâfî, el- bhâc, III, 98; Pirbînî, Mu nî’l-muhtâc. I, 47, a.mlf., el- kna‘, I, 36; Düsûkî, Hâ iye, I, 34;
bn Müflih, el-Mübdi‘, I, 170; Merdâvî, el- nsâf, I, 218; Büceyrimî, Hâ iye, I, 60; Dimyâtî, ‘ânetü’ttâlibîn, II, 166; bn Abdi ekûr, Müsellemu’s-sübût, II, 131, 183; el-Mevsû‘atu’l-f khiyye, XII, 201.
10
Buradaki hikmetten maksat, kulun mal n , can n , rz n , dinini ve akl n korumaya yönelik maslahat d r. Cennete girip Allah’ n azab ndan korunma eklindeki uhrevî maslahat ise taabbudî olsun olmas n
bütün emir ve yasaklara uyman n tabii sonucudur. Bk. el-Mevsû‘atu’l-f khiyye, XII, 201.
11
bn Abdisselam, Kavâ‘id, I, 19; Pât bî, el-Muvâfakât, II, 328; bn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 447; Ali
Haydar, Usûl-i F k h Dersleri, 366, 378; Hallâf, lm-i usûli’l-f kh, 68.
12
Pât bî, el-Muvâfakât, II, 308, 310, 317, 318, 319.
13
Pât bî, el-Muvâfakât, II, 310, 317-319.
14
bn Abdisselam, Kavâ‘id, I, 19; Pât bî, el-Muvâfakât, II, 318-319; Dehlevî, Huccetullâhi’l-bâli a, I, 385-
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Gayr-i muallel (illetleri bilinmeyen) ad da verilen bu gibi hükümler ve bunlar n
yer ald 9 nasslar k yasa konu olmazlar15. 6te bu gibi hükümler dar anlamda
taabbudîdir16. Yani bu gibi hükümlerin ta6 d 9 ve k yasa konu olmalar n sa9layacak
özel hikmet ve maslahatlar ak lla tam ve kesin olarak bilinemez. Genel anlamda ta6 d klar gerekçe ve hikmetler ak lla bilinebilir ise de, k yas için bu kadar yeterli de9ildir17. Buna göre, dar anlamda taabbudî olan hükümler, hikmetlerinin kavranmas ve
mükelleflerin onlara olan teslimiyetinin art r lmas maksad yla bir yoruma tabi tutulabilirlerse de, esas vaz edili6 gerekçeleri (illetleri) tespit edilip maslahata ve illete
göre de9i6tirilme anlam nda bir yoruma konu edilemezler18. Meselâ, sabah namaz n n
iki rekat olu6una k yasla ak6am namaz n n da iki rekat olmas gerekti9ine hükmedilemez19. Taabbudî hüküm denince akla gelen daha çok bu anlamdaki hükümlerdir.
Dar anlamda taabbudîlik ile geni6 mânâda taabbudîlik, bir yükümlülü9ün öncelikle Lâri’in talebi oldu9u için yerine getirilmesi, ifâs nda sevap, terkinde ise günah
bulunmas bak m ndan ortak ise de, bu iki anlam kapsad klar hükümler ve bu hükümlere kazand rd klar baz özellikler dolay s yla farkl l k arz etmektedirler. Bizim
burada kasdetti9imiz dar anlamda taabbudî olan hükümlerdir. Bundan böyle
“taabbudî” ifadesi mutlak olarak kullan ld 9 nda, dar anlamda taabbudî hükümler
kasdedilmi6 olacakt r.
F '
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Klasik kaynaklarda taabbudî hükümlerin teknik bir tan m n n bulunmad 9 görülmektedir. Sadece f k h usulü eserlerinde k yas n 6artlar say l rken k yasa konu
olacak ya da makîsun aleyh olacak hükmün ta‘lîl edilebilir olmas gerekti9i ifade
edilmi6, ta‘lîl edilemeyen hükümlerin ise taabbudî oldu9u belirtilmi6tir. Bu kabil
ifadelerin bir kavram teknik anlamda tan mlamaya yetmeyece9i aç kt r. Ancak
taabbudî hükümlerin özelliklerine dair verilen bilgilerden ve baz ça9da6 müelliflerin
ifadelerinden hareketle üzerinde durdu9umuz taabbudî hükümleri 6u 6ekilde tan mlayabiliriz:
Taabbudî hüküm: Asl nda ma’kul olmakla birlikte, do9rudan akl n alan na
girmeyen, vaz edili6 gerekçeleri (illetleri) ak lla tam olarak anla6 lamayan, Lâriî’in
(kanun koyucunun) kendileriyle neyi amaçlad 9 gizli kalm 6 hükümlerdir. Bu tür
hükümlerde aslolan, istenilen 6eye öylece uymakt r. Mükellefler bunlar eksiksiz,
noksans z ve istenildi9i gibi yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu gibi hükümlerde
herhangi bir yoruma gitmek ve hükmü esnetmek de mümkün de9ildir20.
386.
Gazzâlî, el-Mustesfâ, II, 264-265; Hallâf, lm-i Usûli’l-f kh, 257; Atar, Fahrettin, F k h Usûlü, 61.
16
Pât bî, el-Muvâfakât, II, 310. Ayr ca bk. bn Abdisselam, Kavâ‘id, I, 19; Dehlevî, I, 386. Pât bî dar anlamda taabbudîli i u cümle ifade etmi tir: “a 8b U
+ 3+
9J? ? +& c+ , ” elMuvâfakât, II, 318.
17
Pât bî, el-Muvâfakât, II, 318 ve Draz’ n notu. Draz bu hususu öyle aç klam t r:
( d 0 e U(@
+ 3+
f
/ g8 h 1 b 8 , C i @ 3 +/ j
j? +& ).
18
Pât bî, el-Muvâfakât, II, 310; a.mlf., el- ‘tisâm, II, 132; Zerke î, el-Bahru’l-muhît, V, 97, 106. Örnek için
bk. Dimyâtî, Ebû Bekir Muhammed Safa, ‘ânetü’t-tâlibîn, III, 16; Büceyrimî, Süleyman b. Ömer, Hâ iye, II, 188, 191.
19
Atar, Fahrettin, F k h Usûlü, 61.
20
bn Abdisselam, Kavâ‘id, I, 19; Pât bî, el-Muvâfakât, II, 308-309, 318-319; Zerke î, el-Bahru’l-muhît, V,
97; Hâdimî, Mecâmi‘u’l-hakâik, 226; Emir Padi ah, Teysîru’t-Tahrîr, IV, 113-114; Dehlevî, Huccetullâh, I,
15
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slam hukuku kaynaklar nda yer alan ibadet, hakkullah, kâs!r illetle muallel
gibi kavramlar, bir yönüyle taabbudî hükümleri hat rlat yorsa da, taabbudî ifadesinin
d 6 nda, söz konusu hükümleri en iyi ifade eden alternatif kavram, gayri ma‘kûli’lma‘nâ tabiridir.
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slâm âlimlerinin geneli, dînî hükümlerde her zaman için bir hikmet gözetildi9i
dü6üncesindedirler21. Hükmün hikmetsiz olmas , her 6eyi hikmetle yapan ve hakîm
s fat ile muttas f Lârî’ Teâlâ’n n bu s fat ile ba9da6maz. Ancak insanlar her zaman
bu hikmetleri ke6fedemeyebilirler. Öyle hükümler vard r ki, asl nda makul olmakla
birlikte, yine de ak l onlar n neden ve niçinini izahtan aciz kal r. Bu durumda teslimiyet ve istenileni yerine getirmekten ba6ka bir 6ey yap lamaz22. slâm’da bu kabil hükümlerin bulundu9u bir gerçektir. slamî hükümler içerisinde kendilerine has özellikleriyle bilinen ve taabbudî diye adland r lan bu gibi hükümler dayanaktan yoksun
de9illerdir. Her ne kadar adlar sonradan konulmu6sa da, söz konusu hükümlerin
belirtilen ad almalar n gerektiren ve onlara taabbud özelli9i veren baz etkenler
bulunmaktad r ki, bunlara taabbudî hükümlerin dînî dayanaklar! denilebilir. Bu dayanaklar ayn zamanda söz konusu hükümlerin tarihî temellerini olu6turmaktad r.
Buna göre taabbudî hükümlerin belirlenmesine ve ayr bir k s m olu6turmas na kaynakl k eden unsurlar Kitap, Sünnet, sahabenin tavr! ve hukukçular!n yorumu 6eklinde ifâde edilebilir.
3 B
Kur’an’ n taabbudî hükümlere kaynakl k etmesini k saca 6u 6ekilde ifade edebiliriz: Kur’ân’ Kerim’de yer alan hükümlerin delalet ve ba9lay c l k aç s ndan ayn
derecede olmad 9 bilinen bir husustur. Hükme delaleti aç k ve kesin olan âyetler
yan nda, delaleti zannî olan ve yoruma müsait bulunan âyetler de vard r. slam bilginleri hükme delaleti aç k ve kesin olan âyetleri –ki, bunlara kat‘iyyât denilmi6tirtaabbudî hükümler kategorisinde de9erlendirmi6 ve bu gibi hükümlerin ictihada konu
olmayaca9 n da belirtmi6lerdir. “Mevrid-i nassda ictihada mesa yoktur”23 kural da
daha çok bu anlay 6 n bir sonucu olarak ortaya ç km 6 olmal d r24. Böylece inanç,
386-387; Erdo an, Mehmet, slâm Hukukunda Ahkâm n De i mesi, s, 117; Köse Saffet, “ slâm Hukuk Düüncesinin Baz Problemleri”, s, 53. Hamdi Yaz r’ n bu hükümlerle ilgili tan m öyledir: Taabbudî, er’i
bir hükmün neden ve niçin gibi illetlere ba l olmadan sâbit olmas d r. Bir ba ka ifade ile, illet
ve maslahat idrak olunamayan hükmün s fat na yâ’y nisbetle taabbudî denilir. Taabbudi hükümleri iki
k sma ay ran Yaz r bunlar öyle ifade etmi tir: 1. Taabbud-i bât l: Gerek zahiren ve gerekse bât nen hiçbir maslahat tazammun etmeden sâbit olan hüküm. 2. Taabbud-i Sahîh: Kullar n nazar nda mestûr
olmakla beraber, yani kullar n mahiyetini ve hikmetini kavrayamamalar na ra men bir maslahat tazammun eden hüküm. Bk. Yaz r, Alfabetik slâm Hukuku ve F k h Ist lahlar Kamusu, Yaz r, Alfabetik slâm Hukuku ve F k h Ist lahlar Kamusu, V, 269. Ali Haydar Efendi’nin De erlendirmesine göre ise,
taabbudî hükümlerin yer ald nasslara nusûs- taabbudiyye ad verilir. Mükellef bunlar n zahirine göre
amelle yükümlü olup illetlerini istinbata ihtiyaç bulunmamaktad r. Esasen ictihada konu olmayan bu
gibi nasslar n ibâre, i âret ve delâletlerine göre amel edilmelidir. Bk. Ali Haydar, Usûl-i F k h Dersleri,
366, 378.
21
Pât bî, el-Muvâfakât, II, 308; bn Kayy m, ‘lâm, II, 86-87, III, 3; Zencânî, Tahricu’l-furû‘ ale’l-usûl, 38 vd.;
Dehlevî, I, 27; bn Â ûr, Makâs d, 13-14vd.; Pelebî, 278vd.; Goldziher, Zahiriler, 11.
22
bn Abdisselam, Kavâ‘id, I, 19; Pât bî, el-Muvâfakât, II, 308.
23
Hâdimî, Mecâmî‘, 329; Mecelle, md. 14.
24
Zerka, Ahmed, Perhu’l-kavâ‘idi’l-f khiyye, 147-150; Kürdî, Ahmed el-Haccî, Minhâc (Mukarraru’lmedhali’l-f khî-el-kavâ‘idü’l-külliyye), 78-79.
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ibâdet, miktarlar (mukadderât), keffâret, miktar belli cezalar (hudûd), miras paylar ,
temel ahlâkî özellikler ve genel kurallarla ilgili nasslar, kat’i hükümler olmalar ve
zarûrât-! diniyyeden say lmalar dolay s yla taabbudî olarak adland r lm 6 ve de9i6meye konu yap lamayacaklar ifâde edilmi6tir25.
Kur’ân’ n, belirtilen bu hükümlerin bir k sm n Allah’ n hadleri/s n rlar
(hudûdullah) olarak adland r p a6 lmamalar n istemesi26 söz konusu hükümlerin
taabbudî özelli9ini peki6tirmi6tir27. Buna göre Kur’ân’da hem dar hem de geni6 anlamda taabbudî hükümleri en iyi ifâde eden kavram hudûdullah’d r.
Kur’ân’da on iki yerde hudûdullah28, bir yerde hudûdehu29, bir yerde de, hudûde
mâ enzelellahu alâ Resûlihi30 olmak üzere toplam on dört kere geçmekte olan bu kelime, geçti9i yerlerin tamam nda Allah’ n s n rlar ve hükümleri anlam n ifâde etmektedir. Kur’ân, helal, haram, mübah ve farz olarak nitelenen prensiplerinin bir k sm n
ifâde ederken, hudûdullah kavram n kullanmakta ve bu prensiplerin Allah’ n hükümleri olduklar n , dolay s yla ihlal edilmemeleri gerekti9ini vurgulamaktad r. Bu
ifâdenin yer ald 9 âyetlerin bir k sm nda “Bunlar Allah’!n s!n!rlar!/hükümleridir.
Onlar! çi neyip geçmeyin”31, “Onlara yakla)may!n”32, “Kim Allah’!n s!n!rlar!n! çi nerse gerçekten o kendi nefsine zulmetmi) demektir”33 denilmesi konumuz aç s ndan
önemlidir.
Hudûdullah kavram Kur’ân’da s n rl birkaç konuyu ifâde etmesi yan nda, Allah’ n din olarak insanlara sundu9u bütün hükümleri ifâde edecek tarzda da kullan lm 6, bunlara ba9l kal nmas ve s n rlar n n a6 lmamas istenmi6tir. Allah’ n s n rlar olarak tan mlanan dînî hükümlere belirtilen yönlerde yap lan vurgular mükellefin
zihninde onlar n de9i6meyece9i ve oldu9u gibi kabul edilip uygulanmalar yönünde
bir kanaat meydana getirmi6tir34.
“Bugün sizin dininizi ikmal ettim, üzerinize olan nimetimi tamamlad!m ve size
din olarak "slam’! seçtim...”35 meâlindeki âyetin de taabbud anlay 6 n n geli6ip yerle6mesine kaynakl k etti9ini söyleyebiliriz. Nitekim Zahiri mezhebinin önde gelen
âlimlerinden bn Hazm (456/1604) bu âyetten hareketle, “yakinen biliyoruz ki, din
kemale ermi6tir, kemale eren bir 6eye ekleme veya ondan ç karma yapmaya ve onu
de9i6tirmeye kimsenin hakk ve yetkisi yoktur”36 6eklinde bir yorum yapm 6t r. Bu
yorumuyla o, bir taraftan nasslar n yorumlanmas nda rey’in önünü kapat rken, bir
taraftan da Kur’ân ahkâm n n tamam n n taabbudî oldu9unu vurgulamak istemi6tir37.
25

Serahsî, Usûl, II, 122; Pât bî, Muvâfakât, II, 300-301, 308; Düreynî, el-Menâhicü’l-usûliyye fi’l-ictihâdi
bi’r-re’y fi - eri‘âti’l- slâmiyye, 19-20; Hallaf, Masâd ru’t-te rî‘i’l- slâmî fima lâ nassa fîh, 25-26; Atar,
F k h Usûlü, 61.
26
lgili ayetler için bk. 2/Bakara, 187, 229, 230; 4/Nisa, 13; 9/Tevbe, 112; 58/Mücadele, 4; 65/Talak, 1.
27
Bk. Karadâvî, Hasâis, 47.
28
2/Bakara, 187, 229, 230; 4/Nisa, 13; 9/Tevbe, 112; 58/Mücâdele, 4; 65/Talak, 1.
29
4/Nisa, 14.
30
9/Tevbe, 97.
31
2/Bakara, 229.
32
2/Bakara, 187.
33
65/Talak,1.
34
Geni bilgi için bk. Kahraman, slam’da badetlerin De i mezli i, 23-25.
35
5/Made, 3.
36
bn Hazm, el- hkâm, I, 9-10.
37
slâm bilginlerinin ço unlu u ise âyetin, farzlar n büyük ço unlu u ile helal ve haram n tamamland -
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Taabbudî hüküm anlay 6 na sünnetin katk s için 6unlar söylenebilir:
Kur’ân’ n, Allah’ n kesin çizgilerle belirledi9i s n rlar , emir ve yasaklar anlam na
gelen hudûdullah’a vurgu yapmas yan nda, Hz. Peygamber’in de ayn temay ifâde
eden aç klamalar n n taabbudî hükümlerin sünnet dayana9 n olu6turdu9u söylenebilir. Hudûdullah kavram n n geçti9i hadislere bakt 9 m zda 6unu görmekteyiz: Hadislerde bu tabir, bazen Allah taraf ndan belirlenen bütün hükümleri ifâde edecek 6ekilde kullan l rken38, bazen ba9lay c l 9 kesin olan cüz’î hükümleri39 anlatmak için kullan lm 6t r. Ancak bu tabirin, f k h kitaplar nda oldu9u gibi, hadislerde daha çok
s n rlar belli ceza hükümlerini ifâde etmek için kullan ld 9 da görülmektedir40.
Konuyla ilgili Hz. Peygamber’den nakledilen baz hadisler 6öyledir: “Allah’ n
kitab nda helal olarak belirledi9i helal, haram olarak ifâde etti9i ise haramd r. Sükût
edip de9inmedi9i hususlar (dan) ise (kullar ) muaf tutulmu6tur, Allah’ n muaf tutmas n kabulle kar6 lay n z, zira Allah hiçbir 6eyi unutmaz”41, “Allah (sizin için) bir tak p
hudûdlar belirlemi6tir, onlar a6may n; bir tak m farzlar ortaya koymu6tur, onlar
(terk ederek) zayi etmeyin; baz 6eyleri haram k lm 6t r, onlar çi9nemeyin. Baz konularda, unuttu9undan de9il, sadece size olan rahmetinden dolay sükût etmi6tir
onlar da ara6t rmay n”42.
Kur’ân’da belirlenmi6 ve delaleti kesin olan hükümlerin ba9lay c l 9 n , de9i6mezli9ini ve onlara teslimiyetin gereklili9ini dolay s yla da taabbudîli9ini ifâde eden
bu rivâyetler yan nda, özellikle f k h kitaplar nda taabbudî olarak adland r lan hükümlerin temel kaynaklar ndan birinin sünnet oldu9u görülmektedir. Hz. Peygamber’in baz konulara ili6kin aç klamalar , belli ve aç k gerekçelere ba9lanmam 6t r.
Söz konusu hükümlerin kabulü için Hz. Peygamber’den sad r olmas n yeterli gören
kimi sahâbîler, bu gibi hükümleri oldu9u gibi kabul etmi6lerdir. Bu konularla ilgili
hadislerin ifâde etti9i hükümleri baz gerekçelere dayand rmak mümkün ise de, söz
konusu hükümlerin ta‘lîl edilmeden kabulü sonralar daha yayg n bir kanaat haline
gelmi6tir. Bu konu ile ilgili en çok öne sürülen örnek, âdetli kad n n namaz ve orucu
terk edip, temizlendikten sonra orucu kazâ ile yükümlü oldu9u halde namaz kazâ ile
sorumlu tutulmamas d r43. Yine, taabbudî bir hüküm olarak de9erlendirilen44 kerahet
n ifade etti i görü ündedirler. Kurtubî, el-Câmi‘ li- ahkâmi’l-Kur’ân, VI, 61; XVI, 10-11.
Buhârî, “Pirket”, 6, “Pehâdât”, 30; Tirmizî, “Fiten”, 12; Darekutnî, Sünen, IV, 184, 298; Hâkim, elMüstedrek, IV, 129.
39
bn Mâce, “Talak”, 1.
40
Buhârî, “Me azî”, 53, “Enbiyâ”, 54, “Hudûd”, 12, 42; Müslim, “Hudûd”, 8, 9, 40; Ebû Dâvûd, “Akdiye”,
14, “Hudûd”, 4, 38; Tirmizî, “Hudûd”, 6; bn Mâce, “Hudûd”, 6, 32; Muvatta, “Hudûd”, 12.
41
Hz. Peygamber bu hadisin pe inden, “Rabbin asla unutkan de ildir” (19/Meryem, 64) mealindeki ayeti
okumu tur. Bk. Tirmizî, “Libâs”, 6; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 12; Pevkânî, Neylü’l-evtâr, VIII, 106.
tahrici için bk. Tirmizî, IV, 220; Pevkânî, Neylü’l-evtâr, VIII, 107.
42
Baz laf z farkl l klar yla birlikte bk. Dârekutni, Ali b. Ömer Ebû’l-Hasen, es-Sünen, IV, 184, IV, 298;
Hâkim, Muhammed b. Abdillah, el-Müstedrek, IV, 129; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 12; Heysemî, Ali
b. Ebû Bekir, Mecmeu’z-zevâid, I, 171, VII, 208; Taberânî, Ebü’l-Kâs m Süleyman b. Ahmed, elMu‘cemu’s-sa îr, II, 249; a.mlf., el-Mu‘cemu’l-evsat, VII, 266, VIII, 381; a.mlf., el-Mu‘cemu’l-kebîr, XXII,
222, XXIII, 86; Pevkânî, Neylü’l-evtâr, VIII, 107. Hadisin tahrici ve geni bir de erlendirmesi için bk. bn
Receb, Câmi‘u’l-‘ulûm ve’l-hikem, 275-285. K yas reddedenlerin dayanaklar ndan biri de bu hadistir. Bk.
Bigiyef, Mûsâ Cârullah, Uzun Günlerde Rûze, 158.
43
Buhârî, “Savm”, 41. Ayr ca bk. Âmidî, el- hkâm, IV, 274; bn Â ûr, Makâs d, 44.
44
Dimyâtî, Ebû Bekir Muhammed Safa, ‘ânetü’t-tâlibîn, I, 121.
38
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vakitlerinde namaz k lma yasa9 Hz. Peygamber’den nakledilen bir hadise dayand r lm 6t r45. Ayn 6ekilde belli mekanlarda namaz k lma yasa9 taabbudî bir hüküm
olarak kabul edilirken46, Hz. Peygamber’in, yedi yerde namaz k lmay yasaklad 9 n
ifade eden hadisten47 hareket edilmi6tir.
F ) !.
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Sahâbenin ileri gelenlerinden baz lar n n ifâdelerinden, bir tak m hükümlere
taabbud anlay 6 ile yakla6t klar n anlamaktay z. Onlar n bu kabil hükümlerin
taabbudî oldu9unu and ran yorumlar ve bu hükümler kar6 s nda tak nd klar teslimiyetçi tav rlar taabbudî hükümlerin hem sahâbe uygulamas na dayal kayna9 n ,
hem de tarihî temellerini olu6turmaktad r. Çünkü zaman zaman nass-maslahat çat 6mas nda nass n zâhirini terk eden, nass tahsis yoluna giden, maslahat tercih
eden ve hükümlerde ta‘lîli esas kabul edip uygulayan sahâbenin48, baz hükümler
kar6 s nda yorum yapmay p onlara oldu9u gibi teslim olmalar slâm’da ta‘lîl edilemeyen bir tak m hükümlerin varl 9 n ortaya koymaktad r. Bu kabil hükümleri ihtiva
eden nasslar kar6 s nda yorumdan kaç nan (tavakkuf eden) sahâbe, bunlar n illetlerini, neden ve niçinini ara6t rmam 6, ara6t ranlar k nam 6, bunlar n, asl nda bir illet
ta6 sa da, sonradan söz konusu illetin zâil oldu9una iyice kanaat getirmi6tir. Bu
sebeple de onlar, bu gibi hükümleri yorumlamak ve de9i6tirmek yerine, onlara oldu9u
gibi uymay tercih yoluna gitmi6lerdir49. Bu kabil hükümleri ifâde etmek için daha
sonraki âlimler taabbudî kavram n kullanm 6lard r.
Sahâbenin taabbudî olarak de9erlendirdi9i ya da taabbud anlay 6 ile yakla6t 9 örnek birkaç hüküm 6öyledir:
1. Buhârî, (256/869), Ebûzzinad’ n (131/748) 6öyle dedi9ini nakletmektedir:
“Sünnetler ve hakk n çe6itli 6ekilleri, ço9u kez insan akl n n kavrayamayaca9 6ekilde(re’yin hilaf na)50 gelir. Müslümanlar n ona uymaktan ba6ka çaresi yoktur. Meselâ:
Hay zl kad n orucu kazâ eder fakat (dinde daha önemli bir yeri olan) namaz kazâ
etmez”51. Nitekim Hz. Ai6e bu hükmün nedenini soran bir kad na: “Sen Harûra me6repli misin?” diyerek onu azarlam 652 ve “biz orucu kazâ etmekle emrolunur, namaz
kazâ etmekle emrolunmazd k” demi6tir53.
45

Müslim, “Müsâfirîn”, 293; Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 51; Tirmizî, “Cenâiz”, 41, “Mevâkît”, 31, 34; bn
Mâce, “Cenaiz”, 30.
46
Behûtî, Mansur b. Yûnus, er-Ravzu’l-murbi‘, I, 154; bn Kudâme, el-Mu nî, I, 753.
47
Bk. bn Mâce, “Tahâre”, 67, “Mesâcid”, 4.
48
Pelebî, Ta‘lîlü’l-ahkâm, 35-72, 302; Döndüren, “Zaman n ve Partlar n De i mesiyle slâmî Hükümler
De i ir mi?”, UÜ FD, c.7, sy.7, s, 92-94; a.mlf., “Sebep- llet-Hikmet Aç s ndan Kur’ân Hükümlerine Bir
Bak ”, Kur’ân’ Anlamada Tarihsellik Sorunu Sempozyumu, s, 93-96; Yavuz, Yûnus Vehbi, “Sebepllet-Hikmet Aç s ndan Kur’ân Hükümlerine Bir Bak ”, Kur’ân’ Anlamada Tarihsellik Sorunu Sempozyumu, s, 65.
49
Pelebî, Ta‘lîlü’l-ahkâm, 69.
50
Aynî metinde geçen hakk n çe itli ekilleri (vücûhu’l-hak) tabirini er’i hükümler, hilâfu’r-re’y ifadesini ise
akla ve k yasa ayk r eklinde aç klam t r. ‘Umdetü’l-kârî, IX, 121.
51
Buhârî, “Savm”, 41. Ayr ca bk. Âmidî, el- hkâm, IV, 274; bn Â ûr, Makâs d, 44.
52
Pât bî, el-Muvâfakât, II, 308.
53
Buhârî, “Hayz”, 20. Hz. Ai e: “Sen harurî misin”? derken, muhtemelen, sen harici me repli misin demek istemi tir. Asl nda Harûra, Haricilerin ilk defa topland Kûfe yak nlar nda bir köydür. Hariciler
ise icmâya ayk r olarak, hay zl kad n n k lamad namazlar da kaza etmesi gerekti i kanaatini ta rlar
(Aynî, III, 207; bn Hacer el-Askalânî, Fethu’l-bârî, I, 335). Ayr ca sünnete re’yi tercih etmek de onlar n
adeti idi (Aynî, IX, 121). Onlar hükümlerin illetlerini ara t r r ve re’ye geni yer verirlerdi (Pelebî,
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Hz. Ai6e’nin bu sözünü eserine alan Lât bî, bununla ilgili 6öyle bir yorum
yapmaktad r: “Onun bu sözü, konunun taabbudî olu6unun me6akkatle ta‘lîli yönüne
gidilmesinden daha isabetli olaca9 n göstermektedir. Zira taabbudî konular, özel
illeti anla6 ls n diye konulmu6 6eyler de9ildir”54.
2. Hz. Ömer’in, Hacer-i esved ile ilgili olarak 6öyle dedi9i nakledilmektedir:
“Vallahi senin fayda ve zarar vermeyecek bir ta6 oldu9unu çok iyi biliyorum, fakat
Resûlüllah’ n seni istilam etti9ini (selamlad 9 n ) gördü9üm için ben de istilam ediyorum”55. Ayr ca Hz. Ömer’in 6öyle dedi9i de nakledilmi6tir: “Allah Allah! Halaya varis
olundu9u halde kendisi varis olmamaktad r”56.
3. bn Mes‘ûd’un: “Dininizde k yasla hüküm verdi9iniz vakit Allah’ n haram
k ld 9 pek çok 6eyi helal, helal k ld 9 pek çok 6eyi de haram k lm 6 olursunuz”, 6eklindeki sözü ile bn Ömer’in: “Sünnet, Resûlüllah’ n sünnetidir, re’yi müslümanlar
için sünnet haline getirmeyin”57 yollu aç klamas da bu mealdedir.
4. Hükümlerde taabbudîlik özelli9i bulundu9una ve bu anlay 6 n tarihi temellerine i6aret eden en çarp c örneklerden birisi de Hz. Ali ve Hz. Osman’a nisbet edilen
6u sözdür: “Din (s!rf) ak!lla olsayd!, mestin üst k!sm! yerine alt!na meshetmek daha
makul olurdu. Halbuki ben Resûlullah’! mestlerinin üzerine meshederken gördüm”58.
Baz hükümler kar6 s nda sahabenin teslimiyetçi tavr n gösteren bu örnekler
en az ndan tarihî süreçte hükümlerde taabbudîlik anlay 6 n n varl 9 ve nas l olu6tu9u hakk nda bize ip uçlar vermektedir. Nakledilen rivâyetlerin s hhati, bunlar n bir
hükmün taabbudîli9ini ne derece ifade etti9i, slâm' n ruhuyla ne kadar uygunluk arz
etti9i, hangi sâikle söylendi9i ise üzerinde ayr ca durulmas gereken konulard r. Bu
rivâyetlerin bir k sm n n sahih oldu9u, do9ru bir anlay 6 ve alg lamay yans tt 9
halde, baz lar n n zuhur etmekte olan sünnet muar zlar na ve a6 r re’yci ak ma bir
tepki olarak söylendi9i anla6 lmaktad r59. Nitekim Hz. Ai6e’nin azarlamas nda, bn
Mes‘ûd ve bn Ömer’in ifâdelerinde bu tepki aç kça görülmektedir. Nitekim usûl bilginleri de bu ifâdeleri k yas n lehinde ve aleyhinde olan yakla6 mlar anlat rken serdetmi6lerdir60.
Sahâbenin nakledilen ifâdelerinden, k yasa ayk r davrand klar veya re’yi tamamen reddettikleri 6eklinde bir izlenim anla6 l yorsa da, bu isabetli de9ildir. Zira bu
Ta‘lîlü’l-ahkâm, 70).
Pât bî, el-Muvâfakât, II, 308.
55
Buhârî, “Hac”, 50, 57, 58. Hz. Ömer’in bu tavr n Hz. Peygamber’in ferman ve tebli ine kay ts z arts z
teslimiyet ve onun uygulamas kar s nda yorumdan uzak durma eklinde anlayanlar olmu tur. Bk.
Miras, Kamil, Tecrid-i Sarih Terceme ve /erhi, VI, 108.
56
Malik, Muvatta, “Ferâiz”, 9. Baz müellifler onun bu sözünden hareketle söz konusu hükmü taabbudî
kabul etti i izlenimini vermi lerse de bu do ru de ildir.
57
bn Abdi ekûr, Müsellemu’s-sübût, II, 316.
58
Peybani, Muhammed b. Hasen, el-Hucce, I, 36; Ebû Dâvûd, Tahâret, 63; Beyhakî, es-Sünenü’s-su râ, s,
108; bn Hacer, ed-Diraye fî tahrîci ehâdîsi’l-Hidâye, I, 80; Pevkânî, Neylü’l-evtâr, I, 184; San‘ânî, Sübülü’sselâm, I, 58; bn Abdi ekûr, Müsellemu’s-sübût, II, 315. Mesh hükmünün k yasla sâbit olmad hususunda bk. bn Rü d, Bidâyetü’l-müctehid, I, 19. Bu rivayeti Sehârenfûrî öyle aç klam t r: Payet dinî hükümler rivayet ve nakil olmadan sadece ak l ve rey ile olsayd , pisliklerle daha yak n temas oldu undan
mestin alt n meshetmek üstünden daha makul olurdu. Bu durum ak lla izah edilemeyece inden akl n
hikmetini kavrayamayaca bu hükme teslim olmas gerekir. Bk. Bezlü’l-mechûd, II, 43; Gazzâlî, elMustesfâ, II, 247.
59
Hadislerin bu bak mdan bir de erlendirmesi için bk. Gazzâlî, el-Mustesfâ, II, 248.
60
Bk. bn Abdi ekûr, Müsellemu’s-sübût, II, 315.
54
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sözlerin söylendikleri ortam ve 6artlar dikkate al nd 9 nda onlar n 6unu anlatmak
istedikleri ortaya ç kmaktad r: Dinin birinci ve aslî kayna9 re’y ve ak l de9ildir. Ak l
ve rey benzer 6eylerin k yas nda ba6 vurulacak bir 6eydir. Yani, bu sözler k yas veya
reyi mutlakla6t r p Kur’ân’ n önüne geçirme 6eklindeki anlay 6a kar6 söylenmi6tir.
Yoksa bu sözlerin, mutlak anlamda re’y veya k yas reddetmeye matuf oldu9u söylenemez. Zira hem Hz. Peygamber’in hem de sahâbenin k yas ve re’ye dayanarak hüküm verdikleri bir gerçektir61.
Sahâbenin ço9unlu9unun nasslar ta‘lîl yoluna gitmesine kar6 l k, az da olsa
bir grubun nasslar lafzî olarak kabul etmeyi benimsediklerini de görmekteyiz62. Kanaatimizce taabbud anlay 6 n n olu6mas nda genel olarak nasslara, özel olarak da
hadislere lafzî aç dan yakla6an sahâbenin önemli bir rolü olmu6tur.
" ,
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slam hukukçular n n, aralar nda yakla6 m fark bulunmakla birlikte, tarihi süreçte taabbud anlay 6 n benimseyip bu gibi hükümlerin sahas n , sahabeye nisbetle
daha geni6 tuttu9unu görmekteyiz. slam hukukçular n n yorumuna göre, abdestte
suyun temizlik arac olarak kullan lmas n bir ölçüde anlamak mümkün oldu9u halde, topra9 n temizlik maksad yla kullan lmas n (teyemmüm) anlamak kâbil de9ildir63. Suyûtî (911/1505)’nin belirtti9ine göre, suyun temizlik arac olarak kullan lmas n n, gerekçesi ak lla bilinen (ta’lîli) hükümlerden oldu9unu kabul eden âlimler bulundu9u gibi, bunun taabbudî hükümlerden oldu9u kanaatini ta6 yanlar da bulunmaktad r64.
Hükmî pislik ad verilen hadesle ilgili durum daha da ilginçtir. Çünkü cinsiyet
organ na dokunmaktan65, ön ve arkadan ç kan 6eylerden dolay abdest alma gere9i66,
ve abdest için dokunmayan organlar n y kanmas , pisli9in ç k 6 yeri yerine (zira
istincada su kullanma zarureti olmad 9 gibi, az miktardaki necaset de taharete mani
de9ildir),67 hiç pisli9in de9medi9i organlar n y kanmas gibi hususlar ak lla kavramak mümkün de9ildir68. Nitekim Ebû Hanife (150/767)’nin 6öyle dedi9i nakledilmi661

Bk. bn Abdi ekûr, Müsellemu’s-sübût, II, 316. Nitekim Sahâbenin rey kar t görü lerini serdedip de erlendiren Gazzâlî, bu rivayetlerin bir k sm n n mütevâtir, bir k sm n n ise âhad oldu unu belirttikten
sonra, sahâbenin genel görü ünün re’yden ve ictihaddan yana oldu una i aret etmektedir. Onun görüüne göre, ayet bu rivayetler Sahîh hatta mütevatir olsa bile, yine de onlar n bu rey kar t ifadeleriyle
me hur ictihatlar n n aras n uzla t rmak gerekmektedir. Buna göre sahâbenin inkâr etti i re’yin, nassa
muhalif ve müctehid olmayan ki ilerden sad r olmu cehalet kaynakl ve yeri d nda kullan lan veya
hiçbir asla dayanmayan kendili inden eriat koymaya yönelik rey oldu u söylenebilir. Gazzâlî, elMustesfâ, II, 248.
62
Bu yakla m ve örnekler için bk. Görmez, Mehmet, Sünnet ve Hadisin Anla lmas ve Yorumlanmas nda
Metodoloji Sorunu, 46-50. Ba ka örnekler için bk. Karadâvî, Sünneti Anlamada Yöntem, s. 154-170). Ancak
sahâbenin ço unlu u Hz. Peygamber’in tasarruflar n daha geni bir perspektiften de erlendirmi lerdir
(Pelebî, Mustafa, Ta‘lîlu’l-ahkâm, s. 35-60; Özaf ar, M. Emin, Hadisi Yeniden Dü ünmek, s. 242). Gâî yakla m esas alan bu sahâbîler, bir hadisi anlamaya çal rken, Hz. Peygamber’in ne dedi inden ziyade ne
demek istedi ini ara t rm , duydu u her rivayeti oldu u gibi kabul etmeyip, Hz. Peygamber’in her
yapt n da sünnet kategorisinde görmemi tir (Görmez, s. 47; Özaf ar, 242).
63
bn Abdisselam, Kavâ‘id, II, 190; Erdo an, Mehmet, Ahkâm n De i mesi, 116.
64
Suyûtî, el-E bâh ve’n-nezair, s, 638. Ayr ca bk. Pirbînî, el- knâ‘, I, 19; Pirvânî, Hâ iye, I, 65, 67.
65
Ebû Dâvûd, “Tahâret”, 69; Tirmizî, “Tahâre”, 61, 62. Mezheplerin konuyla ilgili görü leri için bk.
Zühaylî, el-f khu’l- slâmî ve edilletüh, I, 277vd.
66
Buhârî, “Vudû’”, 34; Ebû Dâvûd, “Tahâre”, 109, 110; Nesâî, “Tahâre”, 137, “Hayz”, 6.
67
bn Abdisselam, Kavâ‘id, II, 190; Erdo an, 116. Ayr ca 117 no’lu dipnot.
68
bn Abdisselam, Kavâ‘id, II, 260; Pat bî, el-Muvâfakât, II, 300.
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tir: “E er din ak!l ve re’yle olsayd! guslün meniden de il, idrardan dolay! laz!m geldiine hükmederdim. Çünkü idrar!n pis oldu unda görü) birli i bulundu u halde, meninin pis oldu u konusu tart!)mal!d!r. Yine miras taksiminde kad!n!n pay!n!n iki,
erke inkinin ise bir olmas!n! isterdim. Çünkü kad!n erke e göre daha zay!ft!r”69.
Suyûtî abdesti bozan ve guslü gerektiren hükümlerin gerekçesi (illeti) ak lla
kavran lamayan taabbudî hükümler oldu9unu belirttikten sonra 6öyle bir yorum
yapm 6t r:
“Bunlar taabbudî olmasalard , âlimlerin ço9una göre temiz say lan meninin
ç kmas sebebiyle bedenin tamam n n y kanmas gerekmeyecekti. Ön ve arkadan
ç kan ve pis olduklar nda icmâ bulunan pisliklerin ç k 6 yerlerinin ise y kanmas gerekir”70.
Bu örnekler yan nda, namazlar n rekat say lar , oruç günleri, Kâbe etraf ndaki
6avt ve Safa ile Merve aras nda sa‘y etme say lar gibi ibâdet konular n , zina, kazf
gibi belli say ile belirlenmi6 had cezalar n , keffaretlerde belirlenmi6 bulunan on
fakiri doyurma veya üç gün oruç tutma gibi hükümleri ak lla izah etmek71, “niye 6u
say de9il de bu say ”, “neden 6öyle de9il de böyle” gibi sorulara tatmin edici cevaplar
vermek mümkün de9ildir72. Öteden beri bu hükümlerin ta‘lîl edilmemi6 olmas , zaman n ve 6artlar n de9i6mesiyle de9i6ikli9e tabi tutulmamas taabbudî olarak kabul
edildiklerinin en önemli delili olmal d r.
Temelini, yukar da örneklemeye çal 6t 9 m z sahabî davran 6lar ndan alarak
beslenen taabbud anlay 6 sonraki dönemlerde farkl 6ekiller alarak devam etmi6tir.
Tarihi süreçte taabbudîlik anlay 6 na en fazla ba9l kalan Zâhirîler olmu6tur. Deliller
kategorisinde prensip olarak k yas reddedip Kitap, Sünnet ve cmâ ile yetinen Zahiriler, f khî problemlerin çözümünde Kur’ân ve Sünnet nasslar n n zahirini yeterli görerek ta‘lîle ba6 vurmam 6lard r. Onlara göre, nasslar n mânâlar akla uygundur, onlar
insanlar n maslahat nad r, fakat her nass kendi mevzuunda kal r. Nasslarda din ve
dünyaya ait maslahatlar varsa da bu, nasslar n içinde sakl kal r ve ba6kas na geçmez, bunda sebep ve illet aranmaz”73.
Zahirilerin d 6 ndaki dört büyük mezhep hukukçular n n ço9unlu9u ise, aralar nda baz farkl l klar bulunmakla birlikte, genel olarak ve prensipte nasslarda ta‘lîlin
esas oldu9unu kabul etmi6lerdir.74 Ancak taabbud anlay 6 n da benimseyen bu mezhepler, baz hükümlerin taabbudî oldu9unu söylemekle birlikte, taabbudî hükümlerin
sahas ve özelli9i gibi hususlarda Zahirilerin tam tersine bir metod takip etmi6lerdir75.
En az ndan mezheplerin olu6um sürecinde ve ictihad n serbestçe yap l p te6vik edildi9i dönemlerde durumun böyle oldu9u söylenebilir. Fakat bu mezheplerde de, çe6itli
sebeplerle, zamanla kabul edilen ta’lîl prensibinden sap lm 6 ve hükümlere taabbud
69

Bk. Seharenfuri, Bezlü’l-mechûd, II, 43.
Suyûtî, el-E bâh, 638. Ayr ca bk. bn Abdi ekûr, Müsellemu’s-sübût, II, 310vd.
71
Hallaf, Abdulvehhab, Masad r, 26. Di er örnekler için bk. Âmidî, el- hkâm, IV, 274; Suyûtî, el-E bâh,
638.
72
Erdo an, 117.
73
Ebû Zehra, Muhammed, bn Hazm (trc. Osman Keskio lu-Ercan Gündüz), s, 295; Goldziher, Zahiriler,
27 vd. bn Hazm’ n konuyla ilgili görü lerinin bir özeti için bk. bn Hazm, el- hkâm fi usûli’l-ahkâm, II,
602; a.mlf., el-Muhallâ, VIII, 102; Ebû Zehra, 295-296.
74
Sadece Pâfiîler taabbudu esas kabul etmi lerse de ba ka gerekçelerle onlar da ta‘lîl metodunu kullanm lard r.
75
Ebû Zehra, 296.
70
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özelli9i yüklemekte a6 r l 9a kaç ld 9 olmu6tur76.
slâm hukuk dü6üncesinde k yasa taraftar olanlar kadar, kar6 ç kanlar da olmu6tur. Bunlar n k yas aleyhine ve k yasa göre hüküm vermenin câiz olmad 9 na
dair geli6tirdikleri delillerinden biri de taabbudî hükümlerin varl 9 d r. Zira k yas
reddedenler dinde ak l yürütme esas na dayal olarak hüküm verilemeyece9ini, buna
engel baz hükümlerin bulundu9unu ileri sürmü6 bunu, <âri’in, benzer )eyler aras!nda farkl!, farkl! )eyler aras!nda da benzer hükümler vermesiyle örneklemi6lerdir77. Bu
kabil hükümlerin akla ayk r bulundu9unu, bunlar kar6 s nda taabbud (mânâs n
dü6ünmeden teslimiyet) tavr gösterilmesi gerekti9ini söyleyerek Lâri’in, dinin asl na
ak l yürütmeyi dolay s yla da k yas katmad 9 n iddia etmi6lerdir78. 6te ilk dönemlerden itibaren yap lan bu tart 6malar taabbudî hükümlerin bir anlamda temel bulmas na yol açm 6t r. Daha sonra bu durum, f khî mezhepler içerisinde, hükümlerde aslolan
ta‘lîldir görü6ünü benimseyenler yan nda, hükümlerde aslolan taabbuddür anlay 6 n
kabul edip savunanlar n ortaya ç kmas na yol açm 6t r79.
slamî hükümler içerisinde taabbudî hükümlerin ayr bir grup olarak de9erlendirmesinin dayanaklar belirtilen dört unsur olmakla birlikte, bu hükümlerin adland r lmas n n f k h usulünün geli6mesiyle yak ndan ilgili oldu9u anla6 lmaktad r. Zira
Kur’ân ve hadislerde geçmeyen taabbudî ifadesinin, f k h usulünün konular ndan
birini olu6turan k yas i6leminde ta‘lîl meselesinin gündeme gelmesiyle ba9lant l
olarak ortaya ç kt 9 görülmektedir.
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Taabbudî hükümlerin tan m ndan hareketle bu hükümlerin özelliklerini, kesin
nasslara dayan!p dinin asl!na dahil olmak, k!yasa konu olmamak, as!llar! itibariyle
de i)ime aç!k olmamak 6eklinde s ralamak mümkündür80. F k h kitaplar nda taabbudî
ad verilen bütün hükümlerde belirtilen bu özellikleri görmek mümkün de9ildir.
Taabbudî hükümler için belirlenen bu özellikler, söz konusu hükümlerin sahas hakk nda da bir fikir vermektedir. Yeri geldi9inde bu hususta bilgi verilecektir. Burada 6u
kadar n ifade edelim ki, slam hukuk dü6üncesi içerisinde olumlu bir taabbud anlay 6 benimsenecekse bunun sahas n n iyi tespit edilmesi gerekmektedir.
Taabbudî hükümler için belirlenen bu özelliklerin hepsi birbirini tamamlay c
özellik ta6 maktad r. Di9er bir ifade ile, bir hükmün taabbudî özellik ta6 mas , kesin
nassa dayanmas , dinin asl na dahil olmas , k yasa konu olmamas ve de9i6ime aç k
olmamas yla yak ndan ilgilidir. Buna göre taabbudî bir hükmün en temel özelli9i
kesin nassa dayal olmas ve dinin asl na dahil olmas d r. Kesin nassa dayanan ve
dinin asl na dahil olan bir hüküm, dinin esas unsuru oldu9undan de9i6mesi söz
konusu olamaz. Zira din aslî unsurlar itibariyle de9i6meyi kabul etmeyen bir yap d r.
Objektif, tutarl , mutlak teslimiyeti sa9layacak olan bir din için bundan ba6kas dü6ünülemez. Mükellefler, ba9l bulunduklar dinin temel hükümlerini genel anlamda
76

Köse, Saffet, “ slâm Hukuk Dü üncesinin Baz Problemleri”, slâmiyat, c, 2, sy, 1, Ocak-Mart, Ankara
1999, s. 53-56.
77
Meniden dolay gusül gerekirken, idrar n guslü gerektirmemesi benzer eylerin farkl hükümlere tabi
olmas na; ihraml iken hataen öldürme ile kasden öldürmenin ayn hükme tabi k l nmas ise farkl eylerin ayn hükme tabi k l nmas na örnektir. bn Abdi ekûr, Müsellemu’s-sübût, II, 310 vd.
78
Bk. Basrî, Ebû’l-Hüseyn, /erhu’l-‘Umed, I, 282-283; bn Abdi ekûr, Müsellemu’s-sübût, II, 310 vd.
79
Bu konuda geni bilgi için bk. Kahraman, 34-65.
80
Bk. Kahraman, 86-188.
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ve kendilerine göre makul hale getirirebilirler. Ancak yine de dinin asl n olu6turan
hükümlerin makuliyeti izafilikten ve subjektiflikten kurtulamazlar. Bu sebeple de
fukahâ dar anlamda taabbudî olan ibadet ve ibadet niteli9i ta6 yan hükümleri, objektif bir vas f olan illetle de9il de, daha esnek ve subjektif özellik ta6 yan hikmetle ta‘lîl
etme yoluna gitmi6lerdir.
Esasen taabbud kavram , slam hukukçular n n dinin de9i6meyen hükümlerini
ifade etmek için geli6tirdikleri bir kavramd r. Ba6ka bir ifadeyle, slam hukukçular
dinin de9i6memesi gereken esaslar n taabbud anlay 6 içerisinde korumay hedeflemi6lerdir. Bundan dolay onlar, bir taraftan taabbudî sayd klar hükümleri illetle ta‘lîl
etmekten kaç n p k yasa konu etmezken, bir taraftan da söz konusu hükümleri mükellefe benimsetmek için, bunlar hikmetle ta‘lîl cihetine gitmi6lerdir81. slam hukuk
literatüründe, taabbudî hükümlerin k yasa konu olmad 9 ifade edilegelmi6tir82. Bunun anlam söz konusu hükümlerin farkl yorumlara müsait olmad 9 n vurgulamakt r. Zira bir hükmün k yasa aç k olmas ta‘lîl edilebilirli9ini hat ra getirmektedir.
Hükmün ta‘lîl edilebilmesi, benzerlerinin vaz edilmesine imkan vermekte iken, ta‘lîl
edilememesi oldu9u gibi kabul edilmesini gerektirmektedir. Mesela be6 vakit namaz
ve bunlar n rekat say lar taabbudî olarak kabul edilen hükümlerdendir. Söz konusu
hükümlerin neden be6 vakit oldu9u ve bunlar n rekat say lar n n gerekçesi ta‘lîl yöntemiyle bilinemez. Bundan dolay da be6 vakit namaz n illeti tespit edilerek alt nc bir
vakit namaz vaz edilemedi9i gibi, sabah namaz n n iki rekat olmas ndan hareketle
yats namaz n n da iki rekat olmas gerekti9ine hükmedilemez83.
Taabbudî olarak kabul edilen hükümlerin ta6 d 9 maslahat, belirlenen hükümlerin vaz edildi9i 6ekliyle ifa edilmesinde gizlidir. Bu sebeple mesela, orucun insanlara sa9lamak istedi9i maksat ve maslahat n s hhati korumak oldu9u söylenerek, perhiz ve diyet yöntemleri orucun yerine ikame edilerek mevcut oruç hükmü de9i6tirilemez84.
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Sahâbenin, dînî hükümleri, geni) anlamda bir taabbud anlay 6 ile benimsedi9i
anla6 lmaktad r. Ancak özellikle hükümlerde ta‘lîli esas alan sahabenin, dar anlamda
taabbudî olan hükümlerin sahas n sonraki dönemlere nispetle, daha dar bir alanda
tuttu9u söylenebilir. Buna göre sahabe döneminde taabbudî hükümlerin daha çok
ibâdet ve ibâdet niteli9i ta6 yan hükümlerle s n rl tutuldu9u anla6 lmaktad r85. lerleyen dönemlerde çe6itli sâiklerle, özellikle geni) anlamdaki taabbud anlay 6 n n dar
anlamdaki ile kar 6t r larak bu hükümlerin sahas n n geni6letildi9ini görmekteyiz. Bu
durumun sebep ve sonuçlar na geçmeden önce, slâm hukukçular n n konuyla ilgili
yakla6 mlar na de9inmek istiyoruz.
Gazzâlî (505/1111), taabbudî ve ta‘lîlî olmas bak m ndan hükümleri, s rf
81

Kahraman, 47-55.
Serahsî, Usûl, II, 122; Gazzâlî, el-Mustesfâ, II, 326-328; Emir Pâdi âh, Teysîr, IV, 97, 106, 113-114;
Zerke î, el-Bahru’l-muhît, V, 54.
83
Serahsî, Usûl, II, 122; Basrî, Ebu’l-Hüseyn, /erhu’l-‘Umed, II, 208; Pat bî, el-Muvâfakât, II, 301; Tûfî,
/erhu’r-Ravza, III, 451-452; Pevkânî, r âdu’l-fuhûl, 351; Hallaf, Masâd r, 26.
84
Pat bî, el- ‘tisâm, II, 135; Akseki, Ahmed Hamdi, slam Dini, 17-18; Erdo an, Mehmed, slam Hukukunda
Ahkâm n De i mesi, 127; Bardako lu, Ali, “Kur’ân ve Hukuk”, 94-95; Koca, Ferhat, “ badet”, D A, XIX,
241; Yaman, Ahmet, “ slam Hukuk lmi Aç s ndan Makas d ctihad n n Ya Da Teleolojik Yorum Yönteminin lkeleri Üzerine”, Marife, Y l, 2, sy, 1, Bahar 2002, s, 31.
85
Pelebî, Ta‘lîlü’l-ahkâm, 302.
82
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taabbud veya tahakküm için olanlar, illeti ve sebebi bilinenler ve bu iki gruptan birine
dahil edilmesi hususunda tereddüt edilenler olmak üzere üç gruba ay rmaktad r86.
Onun bu tasnifinden dînî hükümlerin tamam n n hatta ço9unun dar anlamda
taabbüdî olmad 9 n rahatl kla ç karabiliriz. Ancak bütün slâm âlimleri bu konuda
Gazzâlî gibi net bir yakla6 ma sahip de9ildir. Özellikle slâm hukukunun duraklama
döneminde genel olarak slâmî hükümlerin, özel olarak da f khî hükümlerin tamam n n taabbüdî oldu9unu söyleyenler yan nda, orta bir yakla6 m benimseyenler de
olmu6tur. Konuyla ilgili yakla6 mlar , taabbudî hükümlerin sahas!n! dar tutanlar ve
geni) tutanlar olmak üzere ba6l ca iki grupta toplamak mümkündür.
3'

) !

"

'

Baz müellifler, taabbudî hükümlerin sahas n dar tutmak için bunlar n daha
çok inanç, ibâdet, had (ceza) ve keffâretler gibi belli say! ve miktar belirten hükümlerde (mukadderâtta) bulundu9u görü6ündedirler87. Helal ve haram konular yla ilgili
hükümlerin de bu k s mda mütalaa edilmesi gerekti9i kanaatini ta6 yanlar bulunmaktad r88. Ancak gerek Gazzâlî, gerekse bütün dînî hükümlerin taabbudî bir taraf
bulundu9u görü6ünü savunan Lât bî (790/1388), taabbudî hükümlerin ço9unun
ibâdet konular nda bulundu9unu aç kça ifâde etmi6lerdir89. Ayr ca Lât bî, cinâî (cezâî)
hükümlerin taabbudî olmad 9 n da belirtmi6tir90. Muâmelât konular nda esas ve
do9ru ölçünün sadece maslahat oldu9unu savunup bu alanda hiç taabbudî hüküm
bulunmad 9 görü6ünde olanlar da bulunmaktad r91.
Gazzâlî ve Suyûtî’nin taabbüdî hükümlerle ilgili listesine bakt 9 m zda da, bu
hükümlerin genellikle ibâdetlerle ilgili oldu9unu, kapsam alanlar n n geni6 tutulmad 9 n ve taabbbudî olarak kabul edilen baz hükümlerde ittifâk n bulunmad 9 n
görmekteyiz92. Buna göre, namaz, oruç, zekât ve hacc n farz olu6u ve bunlara ait
ittifakla sâbit olan hükümler; zina, faiz, içki ve kumar gibi hususlar n haram say lmas ; miras paylar , vefat ve bo6ama sonucu beklenmesi gereken belirli iddetler (süreler)93, itikâf, namaz vakitleri, namazda rekatlar n say s , cezalarda k rbaçlar n belirli
say larda vurulmas ve belli say daki ki6ilerin 6ahitlik yapabilmesi94, abdesti ve guslü
86

Gazzâlî, el-Mustesfâ, II, 264. Ayr ca bk. Zerke î, el-Bahru’l-muhît, V, 54.
Gazzâlî, el-Mustesfâ, II, 265, 328; Zerke î, el-Bahru’l-muhît, V, 97; Zeydân, el-Vecîz, 198; Hallâf, Masâd r,
26; Pelebî, Ta‘lîlu’l-ahkâm, 296, 322; el-Mevsû‘atu’l-f khiyye, XII, 209; Düreynî, Fethi, el-Menâhicü’lusûliyye, 19-20, 127; Erdo an, Ahkâm n De i mesi, 117; Köse, Saffet, “ slâm Hukuk Dü üncesinin Baz
Problemleri”, slâmiyat, c, 2, sy, 1, ocak-mart 1999, s, 54-56. Düreyni’nin de erlendirmesine göre, kendisiyle kasdedilen anlama kesin olarak delalet eden; Pâriîn iradesini net bir ekilde ifade eden nasslar n
hiçbirinde ictihad caiz de ildir, hatta haramd r. nanç esaslar yla ilgili nasslar, bâdetler (mesela, namaz
rekatlar ve hac fiilleri), miktar belirten hükümler (mesela, altm fakiri doyurma, zina cezas olarak yüz
celde vurma), keffâretler, hadler (cezalar), miras paylar , temel ahlakî hükümleri ifade eden nasslar, genel prensipler ya da eriat n esaslar ve zarûrât diniyyeden say lan bütün hükümler bu kabildendir. (elMenahicü’l-usûliyye, 19-20), her ne kadar bâdetler, miktar belli cezalar te rî‘ k l nmalar na dair hikmetler bilinebilirse de, geni anlamda bunlar ictihada konu olmazlar. Mesela, bâdetlerin te ri’ k l nma
hikmeti kulun Allah’a ba l l n sa lamak, cezalar nki ise cayd r c l kt r (s, 127).
88
Erdo an, Ahkâm n De i mesi, 117.
89
Gazzâlî, el-Mustesfâ, II, 264-265; Pat bî, el- ‘tisâm, II, 79-80, 129-133.
90
Pat bî, el- ‘tisâm, II, 79.
91
Pelebî, Ta‘lîlü’l-ahkâm, 297.
92
Gazzâlî, el-Mustesfâ, II, 264; Suyûtî, el-E bâh, s, 638-639.
93
Kardâvî, Peri‘atu’l- slâm, 23.
94
bn Kayy m, âse, I, 361.
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gerektiren durumlar, meniden dolay gusül gerekirken, büyük abdest bozman n guslü
gerektirmemesi, âdetli kad n n orucu kazâ ederken, namaz kazâ etmemesi95 gibi
hükümler taabbudî hükümlerin belli ba6l örneklerini olu6turmaktad r.
Görüldü9ü üzere slam hukukunun klasik doktrininde dar anlamda taabbudî
olan hükümlerin sahas n n dar tutulmas yönünde güçlü bir e9ilim bulunmaktad r.
Bu e9ilimin en temel sebebi, dört mezhebe mensup hukukçular ba6ta olmak üzere,
slam hukukçular n n ço9unun, dayand 9 gerekçeyi (illeti) tespit yoluyla hükümleri
yorumlama anlam ta6 yan k yas metodunu benimsemi6 olmalar d r96. Günümüzde
ise, ço9unlu9unu akademik çevrelerin olu6turdu9u ve slâm hukukunda yeniden
yap lanma taraftar olan ilim adamlar ve din bilginleri bu hükümlerin dar bir alan
olu6turdu9u kanaatindedirler97.
Taabbudî alan n dar tutulmas ndan yana olan günümüz müelliflerinden baz lar n n görü6 ve de9erlendirmeleri k saca 6öyledir:
slâm hukuk felsefesi üzerine yapt 9 çal 6malar yla tan nan M. Tahir b. Â6ûr
(1973) gerekçesi tespit edilebilen her dînî hükmün k yasa konu olmas gerekti9ini ve
k yas n geçerli olmad 9 pek az konunun bulundu9unu ifâde etmi6tir98. bn Â6ûr mâlî
ve cinâî muâmelât konular nda taabbudî hüküm bulunmad 9 n söyleyerek söz konusu hükümlerin sahas n n dar tutulmas ndan yana oldu9unu belirtmi6tir. Hatta o,
taabbudî s n r n n mümkün oldu9u kadar dar tutulmas n n gere9ine i6aret etmi6 ve
baz âlimlerin muâmelât sahas na dahil birçok hükmü taabbudî hükümler 6eklinde
telakki etmeleri yüzünden müslümanlar n sosyal ili6kilerinde hayli s k nt larla kar6
kar6 ya kald klar n söylemi6tir99. Hukukçunun illeti kapal gibi görünen hükümler
üzerinde iyice dü6ünerek bunlar ta‘lîl yoluna gitmesi gerekti9ini savunan bn Â6ûr,
taabbuda en son çare olarak ba6 vurulmas n teklif etmektedir. O, bu konudaki görü6ünü 6u cümlelerle bitirmektedir:
“... lleti olmayan veya illeti bilinmeyen taabbudî hükümler bulunabilece9ini
kabul etmekle birlikte, bunlar mâlî ve cinâî muâmelât konular d 6 nda olabilir. Bu
ikisinde taabbudî hüküm olabilece9i dü6üncesinde de9ilim”100.
slâm hukukunun ibâdât, muâmelât ve ukûbât 6eklindeki klasik ve yayg n
tasnifini göz önüne ald 9 m zda, bn Â6ûr’un, muâmelât ve ukûbât sahalar nda
taabbuda yer olmad 9 ve söz konusu hükümlerin sadece ibâdetler alan na inhisar
etti9i dü6üncesinde oldu9unu söyleyebiliriz101.
Ça9da6 slam hukuku müelliflerinden Muhammed Ebû Zehra (1974) da, slam
ceza hukuku ile ilgili kapsaml eserinde hadlerin (cezalar n) dar anlamda taabbudî
olmad 9 görü6ünü savunmaktad r. Onun de9erlendirmesine göre, cezalar taabbudî
95

Suyûtî, el-E bâh, s, 638-639; Gazzâlî, el-Mustesfâ, II, 264.
Gazzâlî, /ifâu’l- alîl, 197vd.; Pat bî, el- ‘tisâm, II, 79, 129-133.
97
bn Â ûr, 47; Mansûrîzâde Said, “/eriat ve Kanun”, Darulfünûn Hukuk Fakültesi Mecmuas , c. 1, sy, 6
(1332-1334), s, 532-533; Erdo an, 117; Azme Aziz, Sosyal ve Tarihi Ba lam çinde slâm Hukuku (trc.
Fethi Gedikli), s, 195; Uluda , Emir ve Yasaklar n Hikmeti, 23, 25; Köse, Saffet, “ slâm Hukuk Dü üncesinin Baz problemleri”, slâmiyat, c. 2, sy, 1, ocak-mart 1999, s, 53-56; Kahraman, Abdullah,
“Mansûrîzâde Saîd’in Klasik F k hç lara Yöneltti i Baz Ele tiriler”, CÜ FD, c.V, sy., 1, Sivas-2001, s. 237242.
98
bn Â ûr, Makâs d, 109.
99
bn Â ûr, Makâs d, 47-48. Benzer bir yakla m için bk. Köse, “ slâm Hukuk Dü üncesinin Baz Problemleri”, s, 53-56.
100
bn Â ûr, Makâs d, 48.
101
Benzer bir yakla m için bk. Uluda , Emir ve Yasaklar n Hikmeti, 25-26.
96

O

)"

G

olmay p gerekçeleri (illetleri) anla6 lan hükümlerdir. Söz konusu cezalar n belli bir
hastal 9a deva olmak aç s ndan konular ile irtibatlar anla6 ld 9 na göre, bu cezalar
toplumda o hastal 9 yok etmek veya en az ndan, hastal 9 n yayg nl 9 n ve a9 rl 9 n
hafifletmek için getirilmi6lerdir. Cezalar n taabbudî olmad 9 n söylemek, onlar n ilâhî
irade taraf ndan belirlenmi6 oldu9unu ifâde eden takdîr müessesesine kesinlikle halel
getirmez. Tam tersine cezay , uygulanmak üzere getirildi9i konuya benzeyen bütün
di9er konularda da yayg n ve uygulan r hale getirir. Çünkü hadler taabbudî de9il, vaz
edili6 gerekçeleri anla6 labilen hükümlerdir. Hadlerin s rf Allah hakk olmalar onlar n taabbudî olmalar n gerektirmez. Tam aksine hadler toplumu kötülüklerden temizlemek için me6ru k l nm 6t r. Bu cezalara had denilmesi, kamu hakk n ilgilendirmeleri ve 6ah s hakk n n zedelenmi6 olmas dolay s yla verilmi6 olmas ndand r.
Hadlerin kamu hakk ile ilgili olmalar , ba6ka cezalara nisbetle, illetlerini daha anla6 l r k lmaktad r102.
Buna göre ibâdetler, had, keffâret, mukadderat ile helal ve haramla ilgili hükümlerin taabbudî alana dahil oldu9u hususu, baz müellifler taraf ndan ço9unlu9un
görü6ü ve büyük oranda ittifâka mazhar olmu6 gibi gösterilmi6 ise de, bunun isabetli
olmad 9 anla6 lmaktad r. Nitekim görü6lerin de9erlendirilmesi yap l rken bu hususa
i6aret edilecektir. Burada 6u kadar n ifâde edelim ki, f k h usûlü bilginlerinin genel
yakla6 m , dar anlamda taabbudî olan hükümlerin daha çok ibâdetler sahas nda
bulundu9u 6eklindedir103. Bunlar d 6 nda kal p da muâmelât alan na dahil edilen
hükümlerin dar anlamda taabbudî özellik ta6 y p ta6 mad 9 , ta6 yanlar varsa bunlar n hangileri oldu9u gibi hususlar tart 6ma konusu olmu6tur.
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slam hukukçular içinde, taabbud sahas n geni6 tutup ibâdetler yan nda muâmelât hükümlerinin bir k sm n n da taabbud özelli9ine sahip oldu9u kanaatinde
olanlar vard r. Bu kanaati ta6 yanlar da kendi aras nda iki k sma ay rmak mümkündür. Bu görü6lerden biri Zâhirîlere ait olup onlar nassla sâbit bütün hükümlerin
taabbudî oldu9unu savunmaktad rlar. Zâhiriler bir hükmün taabbudî olmas için
dahil oldu9u sahay de9il, nassla sâbit olmas n ölçü almaktad rlar104. Bu görü6 dar
anlamda taabbudî olan dînî hükümlerin sahas n en geni6 sahaya yayd 9 ndan a6 r
laf zc (literalist) bir tutum izlemi6, k yas metodunu benimsememi6 dolay s yla da
slam hukuk tarihinde fazla taraftar bulamam 6t r105.
Daha mutedil kabul edilen di9er bir görü6e göre ise, dînî hükümlerin tamam
dar anlamda taabbudî olmasa da, dar anlamda taabbudî olan hükümler sadece ibâdet
sahas na inhisar etmi6 de de9ildir. Yani her alanda dar anlamda taabbudî olan hükümler bulunmaktad r. Bu görü6ü benimseyenlere göre, esas nda muâmelât sahas nda taabbudî hüküm bulunmay p bu alandaki hükümlerde ölçü maslahatt r. Ancak
hükmün taabbudî özellik ta6 d 9 Lâri’ taraf ndan bildirilirse o zaman söz konusu
102

Ebû Zehra, el-Ceîime, 215-216.
bn Â ûr, Makâs d, 109.
104
Pat bî, el- ‘tisâm, II, 133.
105
Pat bî, el- ‘tisâm, II, 133; bn Â ûr, Makâs d, 45-46; Karaman, slâm Hukuk Tarihi, 231-233; Devâlibî,
Medhal, 362; Hudarî, Tarihu’t-te rîî’l- slâmî, 199; Apayd n, “Nasslar Anlamada Yetki ve Yöntem Sorunu”,
Marife, Y l, 2, sy, 1, bahar 2002, s, 9-11, 18-20; Yaman, Ahmed, “ slâm Hukuk lmi Aç s ndan Makas d
ctihad n n Ya Da Teleolojik Yorum Yönteminin lkeleri Üzerine”, Marife, Y l, 2, sy, 1, bahar 2002, s,
29.
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hükme illeti ara6t r lmadan tabi olunur106. Had (ceza), keffâret ve miras paylar gibi
miktar bildiren hükümler muâmelât alan na dahil olan taabbudî hükümlerin en belirgin olanlar d r107.
Bu görü6ü benimseyenlere göre, muâmelât sahas nda da taabbudî özellik gösteren hükümler bulunmaktad r. Mükellefin bunlar görmezlikten gelmesi uygun olmaz. Taabbud özelli9i ortaya ç k nca ona teslim olup gere9ince amel etmelidir108.
Muâmelât konular nda maslahat n esas oldu9u, ancak istisnâî de olsa bu alanda da taabbudî hükümlerin bulunabilece9i 6eklindeki bu yakla6 m, tespit edebildi9imiz kadar yla, me6hur dört mezhebin duraklama öncesi müctehid âlimlerinin genel
görü6üdür. Bunlar görü6lerini 6u 6ekilde gerekçelendirmi6lerdir: Dînî hükümler tümevar!m metoduna göre gözden geçirildi9inde baz maslahatlar korumak için öngörüldükleri anla6 l r. Bir 6eyin bir durumda helal iken, ayn 6eyin ba6ka bir durumda
haram olmas ndan anla6 lan budur109. Muâmelât sahas nda Lâri‘ illet ve maslahata
geni6 yer vermi6tir. Bu da Lâri‘in bu gibi konularda maslahat n gözetilmesi gerekti9i
konusunda bir ir6ad olarak alg lanmal d r. Ayr ca fetret zamanlar nda insanlar muamelelerini maslahat esas na göre yürüttükleri halde, ibâdetler konusunda böyle bir
ba6ar sa9layamam 6 ve yanl 6 yollara sapm 6lard r. Bu da taabbudîli9in esasen,
de9i6ime aç k olan muâmelât sahas nda de9il de, aç k olmayan ibadât sahas nda
olmas n n daha isabetli olaca9 n gösterir. Ancak muâmelât sahas nda da istisnâ
kabilinden bile olsa taabbudî hüküm bulunmaktad r110.
slam hukukçular içerisinde bu görü6ü en aç k bir 6ekilde savunan Lât bî’dir.
O, taabbudî hükümlerin esasen ibâdetler alan nda oldu9unu kabul etmekle birlikte,
âdet kabilinden olan hükümlerde de taabbudî özellik gösterenlerin bulundu9u görü6ündedir. Lât bî, bu görü6ünü, nikâhta mehir isteme, hayvan n belli bir yerden bo9azlanmas , mirasta belirli paylar n bulunmas , bo6ama ve vefat halinde muayyen aylar
iddet beklenmesi gibi hükümlerle örneklendirmi6tir111.
Ancak 6unu hemen belirtmek gerekir ki, her ne kadar Lât bî, muâmelât alan nda da taabbudî hüküm bulundu9unu temellendirmek için bu görü6 ve gerekçeleri
serdetmi6 olsa da, ta6 d 9 taabbud anlam na göre hükümler izah edilirken de belirtildi9i gibi, Lât bî’nin muâmelât alan ndaki taabbuddan kasd , dar anlamda taabbud
olmay p geni6 anlamda taabbudur. Onun muâmelât alan nda bulundu9unu tespit
106

Pat bî, el-Muvâfakât, II, 308-309; bn Â ûr, Makâs d, 46.
Serahsî, Usûl, II,122; Gazzâlî, /ifâu’l- alîl, 653; bn Abdisselam, Kavâ‘id, II, 260; Tufi, Risâle, 113, 121,
138; Pât bî, ‘tisâm, II, 79, 132; el-Muvâfakât, II, 300; Suyûtî, E bâh, 638; Hallâf, Masâd r, 26; Pelebî,
Ta‘lîlu’l-ahkâm, 296, 322; bn Â ûr, Makâs d, 109; Zeydan, el-Vecîz, 198; el-Mevsû‘atu’l-f khiyye, XII, 209;
Erdo an, Ahkâm n De i mesi, 117; Köse, Saffet, “ slâm Hukuk Dü üncesinin Baz Problemleri”, slâmiyat, c,
2, sy, 1, ocak-mart 1999, s, 54-56.
108
Pât bî, Muvâfakat, II, 313-315; Pelebî, Ta‘lîlü’l-ahkâm, 297.
109
Ayn ey maslahat bulunmayan bir ortamda yasak olurken, maslahat bulundu u zaman caiz olmaktad r. Mesela, kar l kl mübadelelerde dirhemi dirhem kar l nda veresiye olarak vermek haram k l nm iken, ayn ey ödünç (karz) akdinde caiz olmaktad r. Ayn ekilde ya hurmalar n kuru hurma
kar l nda sat lmas bir maslahat bulunmad zaman, garar içerdi i ve faiz anlam na geldi i için caiz
görülmemesine kar l k a r basan bir maslahattan dolay caiz görülmesi bu kabildendir. Bk. Pât bî, elMuvâfakât, II, 305
110
Pât bî, el-Muvâfakât, II, , 307-310; Pelebî, 297.
111
Di er örnek ve gerekçeler için bk. Pât bî, el-Muvâfakât, II, 305, 307-308, 312-315; el- ‘tisâm, II, 79.
Ayr ca bk. bn Sübkî, /erhu Cem‘i-l-cevâmi‘, II, 206; bn Kayy m, âse, I, 361; Pelebî, Ta‘lîlü’l-ahkâm,
296-303.
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edip dar anlamda taabbudî alana dahil oldu9unu belirtti9i hükümler ise istisnâ kabilindendir. Aksi halde, maslahat ve makâs d kuram n geli6tiren ve srarla savunan
Lât bî’nin kendi içinde önemli bir çeli6ki ya6am 6 olmas gerekirdi. Nitekim onun
terminolojisini iyi tetkik etmeyen baz müellifler taabbud konusundaki görü6leri yüzünden Lât bî’nin çeli6kili ve kar 6 k görü6ler serdetti9ini ileri sürmü6lerdir112. Halbuki biz, Lât bî’nin dü6üncelerinde bir çeli6ki olmad 9 kanaatindeyiz. Aksine o,
taabbuda biri dar, di9eri geni6 olmak üzere iki anlam yüklemi6tir. Bu anlamlar bir
noktada birle6se ve bir anlamda birbirini tamamlasa113 da kesinlikle ayn sonuca
matuf de9illerdir. Meselâ, Lât bî’nin dü6üncesinde dar anlamda taabbudî olan hükümler hiçbir 6ekilde ta‘lîl edilemedi9inden k yasa konu olmazken, geni6 anlamda
taabbudî hükümler gerekçeleri tespit edilebildi9inden k yasa konu olmaktad rlar114.
Görünen o ki, özellikle Hanefilerin savundu9u had, mukadderât ve
keffaretlerin k yasa konu olamayaca9 anlay 6 furûu f k h kitaplar nda geni6 bir
uygulama alan bulmu6 ve zamanla pek çok hükmün hatta neredeyse, önceki
müctehid imamlar n verdikleri fetvalar n bile de9i6mez dar anlamda taabbudî (ya da
ebedî-küllî te6ri’ niteli9inde) hükümler olarak alg lanmas na yol açm 6t r115. Asl nda
di9er üç mezhep had, mukadderât ve keffaretlerin k yasa konu olaca9 n savunarak
Hanefilere nisbetle daha makul bir yakla6 m sergilemi6 iseler de, zamanla onlar n
f k h kitaplar nda da hükümlere a6 r taabbud özelli9inin yüklendi9i görülmektedir.
Özellikle duraklama dönemindeki fukahân n, daha önce yaz lan f k h kitaplar ndaki hükümleri gerekçelendirirken taabbudîlik ilkesini fazlaca kulland klar anla6 lmaktad r. Bu görü6ü benimseyen fukahâ, ibâdet, muâmelât ve ukûbât ay r m
yapmaks z n her alanda taabbudî hüküm bulundu9unu kabul etmi6tir. Dört büyük
f k h mezhebinin eserlerini taramak suretiyle olu6turdu9umuz bir liste116 fakîhlerin
taabbudî alan ne kadar geni6lettiklerine dair bir fikir vermektedir. Buna göre onlar n
taabbuî kapsam na ald klar hükümlerin bir k sm 6öyledir:
Deve eti yedikten sonra abdest alma117, s v bal ve ya9 gibi kendilerine su ad
verilemeyen 6eylerle abdest alman n câiz olmamas 118, 6eytan ta6lamada, ba6ka maden de9il de, sadece ta6 n kullan lmas 119, mefkud ki6inin e6ine takdir edilen bekleme
süresinde kölenin hürün yar s olmas hükmü120, namaz k lan n önünden köpek ya da
kad n n geçmesi durumunda namaz n n bozulmas 121, bo6anm 6 kad na mehir d 6 nda
mut‘a (bir nevi gönül alma hediyesi) verme122, kad n n abdestinden artan suyu erke9in kullanamamas 123, bal klarda say yoluyla selem yap labilirken eti üzerine selem
112

Bk. bn Â ur, Makâs d, 48.
Pat bî, el- ‘tisâm, II, 79-80.
114
Pat bî, el-Muvâfakât, II, 308-309.
115
Pelebî, Ta‘lîlü’l-ahkâm, 313, 317; Erdo an, Ahkâm n De i mesi, 102-105.
116
Listeledi imiz hükümler yakla k iki yüz civar nda olup buraya sadece bir k sm al nm t r.
117
bn Müflih, Ebû shak brahim b. Muhammed, el-Mübdi‘, I, 170; el-Makdisi, bn Müflih Abu Abdillah
Muhammed, el-Furû‘, I, 151; Merdâvî, Ebû’l-Hasen Ali b. Süleyman, el- nsâf, I, 218.
118
Düsûkî, Muhammed Arfe, Hâ iye, I, 34.
119
bn Müflih, el-Mübdi‘, III, 240, Büceyrimî, Süleyman b. Ömer b. Muhammed, Hâ iye, I, 60.
120
Düsûkî, II, 479.
121
Makdisî, el-Furû‘, I, 418.
122
Düsûkî, Hâ iye, II, 425.
123
Merdâvî, el- nsâf, I, 48.; Behûtî, Mansûr b. Yûnus, er-Ravzu’l-murbi‘, I, 20; bn Âbidin, Reddü’l-muhtâr, I,
133.
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yap lamamas 124, cenazenin y kanmas 125, cenazeyi y kayan kimsenin gusül abdesti
almas 126, çöplük, tuvalet, gaspedilmi6 arazi gibi yerlerde namaz k lman n yasak olmas 127, 6ahitlerin say s ve 6ahitlikte )ehadet lafz n n kullan lmas 128, uykudan uyan nca elleri y kamak129, ön ve arkadan ç kan 6eylerden dolay abdestin bozulmas 130,
yiyecek maddesini teslim almadan önce satma yasa9 131, namazlarda secdenin iki
defa yap lmas 132, kerahet vakitlerinde namaz k lma yasa9 133, Mina’ya yürüyü6te
erkeklerin süratli yürürken kad nlar n yava6 yürümesi134, faizin haram olu6u135, gurre
6eklindeki diyetin vâcip olu6u136, sütlü göstermek için sütü sa9 lmay p sat lan ve
sonra da aldatma oldu9u anla6 ld 9 ndan geri verilen inekle birlikte bir sâ‘ hurma
verilmesi137, kad n n, özellikle de duhulden önce kocas vefat eden kad n n iddet beklemesi138, su ile temizlik139, kasâme’de yemine tabi tutulacak ki6ilerin say s n n elli ile
s n rland r lmas 140, kemikle hayvan bo9azlaman n yasak olmas 141, kirli bir yoldan
geçip görünürde bir 6ey olmad 9 halde 6üpheden kurtulmak için elbiseyi silmek142,
abdest ve gusül 6eklindeki temizlik143, adetli kad na orucun farz olmamas 144, adet
içerisinde kad n bo6ama yasa9 145, namaz vakitleri146 ve rekatlar n say s 147, köpekten
bula6an necasetten dolay kab n yedi defa y kanmas 148, ‘îne sat 6 n n yasak olu6u149,
124

bn Âbidîn, V, 211.
Merdâvî, el- nsâf, II, 492; Düsûkî, Hâ iye, I, 408; Behûtî, Ke âfu’l-k nâ‘, I, 31; Zürkânî, Muhammed
Abdulbâkî, /erhu’z-Zürkânî, II, 71; Ezherî, Salih Abdussemî‘ el-Abi, es-Semeru’d-Dani erhu Risâleti’lKayravânî, s, 266
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Düsûkî, Hâ iye, I, 416.
127
Behûtî, er-Ravzu’l-murbi‘, I, 154; bn Kudâme, el-Mu nî, I, 753; bn Teymiyye, Kütübü ve resâilu ve fetâvâ
bn Teymiyye, XIX, 41; XXI, 320.
128
Kâsânî, Bedâ’i‘u’s-sanâ’i‘, VI, 273; Mer înânî, el-Hidâye, III, 118; bn Nüceym, el-Bahru’r-râik, VII, 67;
bn Hümam, Fethu’l-kadîr, VII, 382.
129
Behûtî, Ke âfu’l-k nâ‘, I, 34; bn Teymiyye, Kütüb ve Resâil, XXI, 44, el-Fetâvâ’l-kübrâ, I, 217-218; ezZer‘î, Ebû Abdillah Muhammed b. Ebî Bekir, Hâ iyetü bn Kayyim, I, 84.
130
Me înânî, el-Hidâye, I, 14.
131
Düsûkî, Hâ iye, III, 151; Nefrâvî, el-Fevâkihu’d-Devvânî, II, 78.
132
Serahsî, el-Mebsût, I, 21; bn Nüceym, el-Bahru’r-râik, I, 310; bn Âbidîn, I, 447; Tahtâvî, Ahmed b.
Muhammed, Hâ iyetü’t-Tahtâvî, s, 154, 157.
133
Dimyâtî, Ebû Bekir Muhammed Safâ, ‘ânetü’t-talibîn, I, 121.
134
Mâlikî, Ebû’l-Hasen, Kifâyetü’t-tâlib, I, 680; Ezherî, es-Semeru’d-Dani, s, 374.
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Dimyâtî, ‘ânetü’t-tâlibîn, III, 16; Büceyrimî, Hâ iye, II, 188, 191.
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bn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, VI, 591; Ebû’l-Mahâsin, Yûsuf b. Musa el-Hanefî, Mu’tasaru’l-Muhtasar, II,
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Büceyrimî, Hâ iye, II, 261; Düsûkî, Hâ iye, III, 116.
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bn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 409; Pirvânî, Abdulhamid, Hâ iyetü’ -/irvânî, VIII, 229.
139
Gazzâlî, el-Vasît, I, 112; Pirbînî, Muhammed el-Habib, el- knâ‘, I, 19; Pirvânî, I, 65, 67.
140
Düsûkî, Hâ iye, IV, 296.
141
Pirbînî, el- knâ‘, II, 580.
142
Düsûkî, Hâ iye, I, 81.
143
Pâfiî, el-Ümm, I, 18; Pirbînî, el- kna‘, I, 36; Mu nî’l-muhtâc, I, 47; Büceyrimî, Hâ iye, I, 19; Pirvânî,
Hâ iye, I, 186; el-Ensari, Muhammed b. Ahmed, /erhu Zeyd b. Reslan, I, 41.
144
Pirvânî, I, 387.
145
Düsûkî, Hâ iye, II, 363.
146
Büceyrimî, Hâ iye, I, 152.
147
Serahsî, el-Mebsût, I, 21; Tahtâvî, 157.
148
Büceyrimî, Hâ iye, I, 105.
149
Zürkânî, /erhu’z-Zürkânî, III, 367.
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Hz. Peygamber’in cenaze namaz nda hiç kimsenin imam olmamas 150, veban n zuhur
etti9i bölgede bulunanlar n oradan ç kmamalar 151, köpek beslemenin yasak olu6u152,
âkile’nin diyete i6tiraki153 taabbudîdir.
Bu listeden de anla6 laca9 üzere fakîhler, taabbudî hükümlerin sahas n oldukça geni6 tutmu6lard r. Ancak ço9u do9rudan ya da dolayl olarak bir hadise dayanan bu listedeki hükümlerin, hemen hiçbirinde taabbudîlik bak m ndan ittifâk
yoktur. Söz konusu hükümlerin taabbudîli9ine delil gösterilen hadisler ise genel olarak ya farkl yoruma müsaittir, ya da bunlar n tam aksini ifâde eden ba6ka rivâyetler
bulunmaktad r. Konuyla ilgili olarak verece9imiz ve ilgili hadislerin farkl yoruma
müsait oldu9unu gösteren iki örne9in meselenin yeterince anla6 lmas na yard mc
olaca9 kanaatindeyiz.
Meselâ, namaz k lan n önünden kad n, köpek ve e6e9in geçmesi durumunda
namaz n bozulaca9 n ifâde eden hadisi nakledenlere Hz. Âi6e 6öyle demi6tir: “Bizi
e)ek ve köpeklere denk tuttunuz. Allah’a yemin olsun ki, bir defas!nda Resûlullah
namaz k!l!yordu; ben ise, yata !mda k!ble ile Resûlüllah’!n aras!nda yat!yordum. Bir
ihtiyac!m oldu da oturup onu rahats!z etmeyi do ru bulmad!m ve ayak ucundan s!yr!l!p ç!kt!m154.
Di9er bir örnek ise 6öyledir: Cinsiyet organ na dokunman n abdesti bozup
bozmayaca9 fukaha aras nda tart 6mal bir meseledir. Bunun dayana9 olarak gösterilen hadislerin155 daha çok Medine ehlinin uygulamas n yans tt 9 ve birbirine ayk r
ifâdeler ta6 yan rivâyetlerin farkl yorumlanmaya müsait bulundu9u ifade edilmi6tir.
Nitekim mam Muhammed (189/805), söz konusu rivâyetleri akla arz ettikten sonra
bu hususun abdesti bozmayaca9 na hükmetmi6tir156.
Bunlar yan nda listesi verilen hükümlerin taabbudî veya ta‘lîlî oldu9una dair
bazen ayn mezhep içerisinde farkl iki görü6 ortaya ç karken, bazen de bir mezhebin
taabbudî gördü9ü bir hükmü di9er mezhep ta‘lîlî olarak de9erlendirebilmektedir.
Meselâ, Lâfiîler suyun temizli9e tahsisini taabbudî olarak kabul ederken, Lâfiî bir
müellif olan Gazzâlî bunun ta‘lîlî oldu9u görü6ünü tercih etmi6tir157. Asl nda zikredilen bu hükümlerin pek ço9unun ta‘lîlî yani gerekçesi ak lla kavranabilen hükümlerden olduklar nda 6üphe yoktur. Nitekim bn Teymiyye (728/1327), taabbudî olarak
kabul edilen baz hükümlerin asl nda ta‘lîlî oldu9unu ispat etmi6tir158. Ancak fakîhin
150

Zürkânî, II, 91.
Zürkânî, IV, 299.
152
Zürkânî, IV, 475.
153
Sübkî, Ali b. Abdilkâfî, el- bhâc, III, 98.
154
Buhârî, “Salât”, 99, 102, 105. De erlendirmesi için bk. Dümeynî, Misfir b. Gurmullah, Hadiste Metin
Tenkidi Metodlar (trc. lyas Çelebi-Adil Bebek-Ahmed Yücel), s, 79.
155
Ebû Dâvûd, “Tahâret”, 69; Tirmizî, “Tahâret”, 61, 62; bn Mâce, “Tahâret”, 63; Nesâî, “Tahâret”, 117.
156
Bk. Peybânî, el-Hucce alâ ehli’l-Medîne, I, 59-60; bn Kudâme, I, 202 vd.; Ünal, smail Hakk , mâm Ebû
Hanife’nin Hadis Anlay , s, 92. Mezheplerin görü ü için bk. Zühaylî, el-F khu’l- slâmî, I, 276.
Serahsî’nin bu hadislerle ilgili de erlendirmesi için bk. Serahsî, Usûl, I, 368.
157
Bk. Gazzâlî, el-Vasît, I, 112.
158
Örnek olarak bk. bn Teymiyye, Kütüb ve Resâil, XIX, 41; XXI, 110, 320, 476, 546. Mesela, köpe in
yalad kab n yedi kere y kan p sekizincide toprakla ovalanmas hükmü hadise dayanmakta ve baz
fakihlerce taabbudî olarak de erlendirilmektedir. Halbuki ne y kama ne de ovalama maksat olmay p
vesile hükümlerdir. Maksat temizlik oldu undan bu gün topra n yerini deterjan alabilir. Ayn ekilde
istincâda temizlik arac olarak görülen ta n yerini tuvalet ka d alabilir. Kr . Cüveynî, el-Bürhân, II,
911, 943; Yaman, “ slâm Hukuk lmi Aç s ndan Makas d ctihad n n Ya Da Teleolojik Yorum Yönte151

,!, &

8 ""

, ,

+

hükmü de9erlendirirken ona bak 6 aç s , alg lama biçimi ve mükellefi götürece9i sonucu iyi dü6ünüp dü6ünmemesi hükmün taabbudî ya da ta‘lîlî niteli9inin belirlenmesinde etkili olmu6tur. Bunun için de fakîhler illetini kavrayamad klar hükme
taabbudî damgas n vurmu6lard r. Bu durumu Lafiî hukukçu Suyûtî, “Baz lar demi6tir ki: Fakîh hükmün illetini bulmaktan aciz kal nca bu taabbudîdir, nahivci (irab n
sebebini bilemeyince) bu nakle dayanmaktad!r, doktor ise (hastal 9 te6his edemeyince) bu özel bir durumdur, der”159 diyerek oldukça güzel bir 6ekilde ifade etmi6tir.
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Baz müelliflerin, taabbudî hükümlerin daha çok inanç, ibâdet, ahlak, mukadderât (had, keffâret ve miras paylar ), helal ve haram konular nda bulundu9u görü6ünde olduklar ifade edilmi6ti. Dînî hükümlerin tamam dikkate al nd 9 nda bu görü6ün taabbudî alan dar tutma niyeti ta6 mas na ra9men, muâmelât alan d 6 ndaki
hemen bütün hükümleri taabbudî alana dahil etti9i görülmektedir. Lâyet bu görü6ü
savunanlar, “belirtilen alanlardaki hükümlerin tamam taabbudî de9ildir, ancak söz
konusu hükümler yo9un olarak bu sahalarda yer almaktad r”, demek istiyorlarsa o
takdirde geriye hangi hükümlerin taabbudî oldu9u ve hangilerinin taabbudî olmad 9 n n ay klanmas kal r. Bunun için de tutarl bir k stas n geli6tirilmesi gerekir.
Bir hüküm dar anlamda taabbudî say l rken o hükmün de9i6mezlik özelli9i
dikkate al nm 6 gözükmektedir. Halbuki bir hükmün de9i6ikli9e müsait olmamas her
zaman onun dar anlamda taabbudî oldu9u anlam na gelmemektedir. Zira bir hükmün de9i6mezli9i taabbudî olmas sebebiyle olabilece9i gibi, kesin olarak belirlenmi6
ve kendisiyle hedeflenen maslahat her zaman gerçekle6tirecek özelli9e sahip olmas ndan da kaynaklanabilir160. Fakat bu durum söz konusu hükmün ta‘lîl edilemeyece9i ve vaz edili6ine dair özel gerekçenin kavranamayaca9 anlam na gelmemektedir. O
halde denilebilir ki: Dar anlamda taabbudî olan hükümlerin hiçbiri de9i6meye müsait
de9ilse de, de9i6mezlik özelli9ine sahip her hüküm dar anlamda taabbudî de9ildir.
Görünen o ki, me6hur dört mezhep içerisinde dar anlamda taabbud anlay 6 na
en çok sâd k kalan Hanefî usûlcülerdir. K yasa di9er mezheplerden daha fazla yer
veren Hanefilerin161 bu tutumu ilk planda garip kar6 lanabilir. Ancak onlar n had,
keffâret ve mukadderât hükümlerinde k yas n câiz olmad 9 na dair görü6leri dikkate
al nd 9 nda sadece belirtilen hükümleri dar anlamda taabbudî kabul ettikleri anla6 lm 6 olur.
Di9er üç mezhep had, keffâret ve mukadderât hükümlerini de9i6mez kabul etme noktas nda Hanefîlerle ayn görü6ü payla6salar da, bu hükümlerde k yas n geçerli
oldu9unu savunmakla onlar n dar anlamda taabbudî olmad 9 n n i6aretini vermi6lerdir. Meselâ, Lâfiîlerden Gazzâlî, miktar bildiren hükümlerde taabbud anlam n n gâlip
oldu9unu ve bunlarda art rma ve eksiltmeye gidilemeyece9ini ifâde etmekle birlikte162,
bu özelli9i ta6 yan hükümlerin k yasa konu olaca9 n kabul etmi6tir163. Ceza konular nda ise ta‘lîlin esas, taabbudun nâdir oldu9unu ve Lâfiilerin bu konulara ait hüminin lkeleri Üzerine”, s, 45.
Suyûtî, el-E bâh, 640.
160
Düreynî, el-Menahicü’l-usûliyye, 19-20, 127.
161
Devâlibî, el-Medhal, 435.
162
Gazzâlî, /ifâu’l- alîl, 203, 653. Benzer görü için bk. Suyûtî, el-E bâh, 621.
163
Gazzâlî, el-Mustesfâ, II, 332-333.
159
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kümlerde k yasa ba6vurduklar n vurgulam 6t r164. Ayr ca Gazzâlî, ibâdet konular nda
taabbudun esas, ta‘lîlin istisnâ, muâmelât konular nda ise ta‘lîlin esas, taabbudun
istisna oldu9unu ifâde ederek söz konusu hükümlerin sahas n n dar oldu9una i6aret
etmi6tir165. Zira istisnâ esas kural a6amaz.
Bütün dînî hükümlerin taabbudî bir yönü bulundu9unu savunan Lât bî’nin ise
ceza (cinâyât) konular n n taabbudî olmad 9 n aç kça belirtti9i görülmektedir166.
Maslahat yöntemine a6 r vurgu yapmas yla me6hur olan Tûfî (716/1316) ise, mukadderât167 konular n maslahatla ta‘lîl etmeyip onlar ibâdetler gibi de9erlendirerek168
bir ölçüde Hanefîlerin görü6üne yakla6m 6 olsa da, bu kabil hükümlerde k yas n câiz
oldu9u görü6ünü o da savunmu6tur169.
Dört mezhep içerisinde dar anlamda taabbudî hükümlerin sahas n , f k h usûlü
çerçevesinde, en geni6 tutan Hanefiler olmakla birlikte, furû‘u f k h aç s ndan son
dönemlere do9ru bütün mezheplerin taabbud alan n geni6letti9i dikkat çekmektedir.
Ancak kanaatimize göre, kesin nasslarla sâbit olan bütün hükümlerin, Lârî‘ emretti9i
için yap lmalar ve O yasaklad 9 için terk edilmeleri aç s ndan geni6 anlamda
taabbudî bir taraflar varsa da, bu kabil hükümlerin tamam n dar anlamda taabbudî
saymak mümkün de9ildir. Dolay s yla da dar anlamda taabbudî olan hükümlerin
sahas o kadar da geni6 de9ildir. Hat rlanaca9 üzere, dar anlamda taabbudîlik, bir
hükmün vaz edili6ine dair özel gerekçenin, k yasa imkân verecek derecede bilinememesi, nasslarda belirlenen s n rlar n a6 lmamas ve hükmün hiçbir 6ekilde de9i6ikli9e
konu olmamas gibi anlamlara gelmektedir. Taabbudîli9in bu anlam dü6ünülür,
dinde k yas n 6er‘î bir delil derecesinde önemsendi9i de hesaba kat l rsa, bahsedilen
anlamdaki taabbud alan n n imkân nisbetinde dar tutulmas n n gereklili9i kendili9inden ortaya ç kar.
Buna göre, klasik dönem fukahas ndan Gazzâlî ve Lât bî’nin, günümüz slam
hukukçular ndan ise bn Â6ûr ve Ebû Zehra’n n da belirtti9i gibi, dar anlamda
taabbudîlik daha çok inanç, ibâdet, ibâdetle ba9lant l olarak keffâretler, ahlak ve
de9i6mesinde insanlar n maslahat bulunmayan genel prensipler sahas na inhisar
etmektedir. Yani bu bilginlerin genel kanaati, miktar bildiren hükümlerin ve hadlerin
tamam n n dar anlamda taabbudî olmad 9 6eklindedir. Biz de bu görü6e kat lmaktay z. Aksi halde slam n getirdi9i hükümlerle akla, dü6ünmeye, maslahat ve makâs da
önem verdi9ini ve onun getirdi9i bütün hükümlerde dünya ve âhiret saadetini hedefledi9ini yeterince izah etme imkân olmaz. Keza, insanlar için en hayati konulardan
olan ve yine onlar n maslahatlar n temin hedefine matuf bulunan ceza ve miktarlar n hiçbir 6ekilde ta‘lîl edilemeyece9ini savunmak 6er‘î delillerden biri kabul edilen
k yas n sahas n daraltmak yan nda, bu konularda maslahata göre hüküm verme
kap s n kapatmak anlam na da gelmektedir. Bu ifâdelerden söz konusu hükümlerin
tamam n n ya da nasslarda yer alan miktar ve 6ekillerinin de9i6mesi gerekti9ini kas164

Gazzâlî, el-Mustesfâ, II, 264-265.
Gazzâlî, /ifau’l- alîl, 203.
166
Pat bî, el- ‘tisâm, II, 79.
167
Mukadderât tabiri içine hadlerin (cezalar n), keffâretler ve miras paylar n n girdi i dü ünülürse (bk.
Erdo an, Ahkâm n De i mesi, 117), Tûfî’nin bu alanlar bâdetler gibi kabul etti i söylenebilir. Ancak
Seyyid Bey’in Tûfî’den yapt nakilde maslahat n esas oldu u sahaya hadleri ayr ca ilave etmi (Seyyid
Bey, Usûl-i F k h Dersleri, II, 293) olmas n ise mukadderat n aç l m olarak yorumlamak mümkündür.
168
Tûfî, Risâle, 121-122, 138
169
Tûfî, Perhu Muhtasari’r-Ravza, III, 448 vd.
165
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tediyor de9iliz. Söylemek istedi9imiz, bunlar n ta‘lîl edilebilece9i, kendilerine ba6kalar n n k yas edilebilece9i, konuyla ilgili nasslar n uygulama alan n n geni6letilebilece9i
ve nasslarda yer alan makâs d n gerçekle6tirilmesi yönünde alternatif vesile hükümler getirilebilece9idir170. Bu konularda k yas geçerli kabul eden fukahân n, hatta k yastan farkl bir metod olarak adland rd klar istidlali kullansalar da, ço9u kere Hanefîlerin yapt 9 da bundan ba6ka bir 6ey de9ildir171. Taabbudî alana dahil oldu9u
kabul edilen hükümlerin de9i6ip de9i6meyece9i ise ayr ca üzerinde durulmas gereken
bir konudur172.
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Asl nda dar bir sahaya yani de9i6mesinden ziyade de9i6memesi insanlar için
maslahat getiren inanç, ahlak ve ibadât sahas na ait olan taabbud alan tarihi süreçte
kalmas gereken s n r n d 6 na ta6 r lm 6t r. Bu anlay 6 n en önemli sebepleri aras nda, iç ve d 6 tehlikelerden dini koruma gibi173 psikolojik ve siyâsî faktörler; dine ait
bütün hükümlerin taabbud ortak noktas nda birle6ti9i; taabbud ve ta‘lîl aras nda
çeli6ki bulunmad 9 ; dinin ancak böyle bir anlay 6la muhafaza edilebilece9i174 6eklindeki hatal! anlay!)lar ve yorumlar ba6ta olmak üzere, baz hükümlerin illetinin kavranamay 6 175 ve ictihad dinamizminin azalarak re’yin mahkum edilmesi gibi ilmî
etkenler zikredilebilir. Bu anlay 6lar n temelinde, dini koruma yönünde a6 r hassasiyet, iyi niyetli bir muhafazakarl k ve titizli9in bulundu9u 6üphe götürmez bir husustur. Ancak bu tutumun içerisinde, geli6en olaylar kar6 s nda ilmen yetersiz kalma,
de9i6en 6artlara paralel ve hayatla birlikte yürüyen bir ictihad dinamizmini yakalayamaman n verdi9i bir çekingenli9in varl 9 da kendini iyiden iyiye hissettirmektedir.
Yani ulemâ adeta gerekli yöntemleri kullanarak yeniyi elde etme ya da de9i6en 6artlara paralel olarak hükümleri dönü6türme cesaretini kendinde bulamad 9 ndan, mevcudu tüketmeye yana6mam 6 ve onu koruman n en güvenli yolu olarak da hükümleri
taabbud z rh na büründürme anlay 6 n benimsemi6tir. Nitekim söz konusu sahan n
geni6 tutulmas n besleyen bu anlay 6 Lelebî 6öyle tespit etmi6tir: Fukahâ, “muâmelât sahas!nda asl olan taabbuddur” esas!ndan hareketle ahkâm!n de i)mesini s!n!rl!
sahada tutmu)tur. Onlar dini korumay!, hocalar!ndan nakledilenleri a)mama olarak
alg!lam!)lard!r176.
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Taabbud kavram ba6lang c ndan beri kutsal ve de9i6mez olan ile e6 anlaml
olarak kullan la geldi9inden, bu anlay 6, her 6eyden önce dinamik bir yap olan hukukun de9i6ime aç k olan sahalar n olumsuz yönde etkilemi6tir. Hükümlerde
taabbudîlik alan n n geni6letilmesi ve ta‘lîl edilebilir nitelikteki bir tak m hükümlerin
170

Benzer bir yakla m için bk. Apayd n, “Nasslar Anlamada Yetki ve Yöntem Sorunu”, s, 22.
Udeh, et-Te ri‘u’l-cinâî’l- slâmî, I, 184-185.
172
Bu konuda geni bilgi için bk. Kahraman, 142-188.
173
Güler, lhami, Sâbit Din Dinamik /eriat, s, 26 vd.
174
Pât bî, el- ‘tisâm, II, 135.
175
Suyûtî, el-E bâh, s, 645.
176
Pelebî, Ta‘lîlü’l-ahkâm, 313. Taabbudî alan n geni tutulmas n Mutezile ve E arîler aras ndaki kelamî
tart malara ve E arî anlay n slâm dünyas na hakim olmas na ba layan bir de erlendirme için bk.
Uluda , Emir ve Yasaklar n Hikmeti, 31-32.
171
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bu alana kayd r lmas , aklî aktiviteyi azaltm 6 ve akl n fonksiyonel biçimde kullan lmas n engellemi6tir. Bu da hukuku donduran önemli âmillerden birisidir177. Yine bu
anlay 6 n bir sonucu olarak, slâm hukuku insanlar aras ndan azledilmi6; insanlar bir
vadide, hukuk ise ba6ka bir vadide kalm 6t r178. Bu olumsuz sonuçlara dü6memek için
slâm hukukçular teker teker hükümleri inceledikten sonra hükümlerde
taabbudîli9in istisnâ, ta‘lîl edilebilir niteli9in ise as l oldu9u sonucuna varm 6lar ve
“)er‘î hükümlerin varl! ! ve yoklu u, illetlerin var olup olmamas!na ba l!d!r” kaidesini vaz etmi6lerdir179. Buna ra9men taabbudî ve ta‘lîlî olan alanlar zaman zaman birbirine kar 6t r lm 6t r180. Tarih içerisinde s n rs z ve olumsuz taabbud anlay 6 n n slam hukuk dü6üncesinde vard 9 tehlikeli boyutu göstermek için 6u iki örne9in dü6ünülmesinin yeterli oldu9unu dü6ünüyoruz.
Konunun en çarp c örneklerinden birisi Hanbelîlerin benimsedi9i, kad n n temizli9inden artan su ile erke9in abdest almas n n câiz olmayaca9 hükmüdür. Rivâyete göre Hz. Peygamber, kad!ndan artan su ile erke in abdest almas!n! yasaklam!)t!r181. bn Kudâme (620/1223), bu hadisten hareketle geli6tirilen söz konusu hükmü
6öyle aç klam 6t r:
Kad n n temizli9inden artan su ile erke9in abdest almas n n yasaklanmas gerekçesi ak lla kavran lamayan (taabbudî) bir hükümdür. Bu hükmü Ahmed b. Hanbel
ortaya koymu6 ve delillendirmi6tir. Buna göre, ba6ka kad nlar n bir kad ndan artan
su ile abdest, gusül vb. temizlikleri yapmalar câizdir. Çünkü yasak erke9e mahsus
olup bunun gerekçesi ak lla bilinmemektedir. Bu yüzden nehyi mahalline ait k lmak
gerekmektedir. Erke9in söz konusu suyu pis bir 6eyi temizlemek için kullanmas n n
câiz olup olmad 9 hususunda ise iki görü6 vard r. Görü6lerden biri el-Kâdî’ye182 ait
olup ona göre bu su ile erke9in pis bir 6eyi temizlemesi de câiz de9ildir. Daha sahih
kabul edilen ikinci görü6e göre ise erkek söz konusu su ile pis bir 6eyi temizleyebilir.
Çünkü bu, kad n n abdest ve di9er temizliklerde kullanm 6 oldu9u bir sudur. Erke9in
bu suyu kullanmas durumunda da, di9er sularda oldu9u gibi, pis bir 6ey temizlenmi6 olur. Hadisin bildirdi9i hükmün illeti ak lla kavran lamamaktad r. O halde erke9in bu suyu kullanamamas hadiste zikredildi9i 6ekliyle sadece abdest konusuna
mahsustur183.
Buradan da anla6 laca9 üzere, serbest dü6ündü9ünde bir hükmü en ince noktas na kadar irdeleyen ve bu yönde ak l yürütmenin e6siz örneklerini veren fukahâ,
hükmün taabbudî oldu9una kanaat getirip mezhep hükmü haline gelince elveri6siz
yorumlar yapabilmektedir. bn Kudâme’nin buradaki durumu bunun en iyi örneklerinden biridir. Zira o eserinde, konuyla ilgili di9er rivâyetleri ve ço9unlu9un görü6ünü
de zikretmekle birlikte, kendi mezhebinde kabul edilmi6 söz konusu hükmü bu 6ekil177
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de aç klama yoluna gitmi6tir. Halbuki bahse konu etti9imiz ve pek çok kaynakta yer
alan bu hadisin tam aksine hüküm beyan eden ve kad ndan artan su ile erke9in abdest ya da gusül almas nda sak nca olmad 9 n belirten hadisler de vard r184. Üstelik
yukar da zikredilen hadisi Tirmizî (272/885) sadece hasen olarak nitelendirirken,
aksine hüküm beyan edenin hasen-sahih oldu9unu ifâde etmi6tir185. Tamamen dönemin 6artlar yla ve erkekle kad n n ayn kaptan y kand 9 bir ortamda söylenmi6 bir
hükmü taabbudî kabul etmenin ve bu konuda Hanbelîlerin yorumuna kat lman n
imkân yoktur. Bir kere bu de9erlendirmeyi yapan Hanbelilerin konuyla ilgili bütün
hadisleri birlikte de9erlendirmek yerine, hocalar Ahmed b. Hanbel (241/855)’den
nakladilen görü6lerden sadece birini ve en me6hurunu esas ald klar anla6 lmaktad r186. Çünkü hadisleri bir arada de9erlendiren âlimler bu hususta bir sak nca görmemi6tir. Hatta Nevevî gibi baz âlimler kad nla erke9in ayn kaptan y kanmas n n ve
erkekten artan suyla kad n n y kanmas n n câiz olu6unda icmâ oldu9unu belirtmi6lerdir. Yine Nevevî’nin belirtti9ine göre, kad ndan artan su ile erke9in y kanmas
cumhura göre câiz olup, bu hususta önce kad n n ya da erke9in y kanmas aras nda
fark yoktur. Ahmed b. Hanbel ve Davud ez-Zâhirî (270/883) ise, önce kad n y kan rsa
artan su ile erke9in y kanmas câiz olmaz, hükmünü benimsemi6tir187. Gusülde bile
böyle esnek bir de9erlendirme varken abdestte hükmü taabbudî kabul etmenin anla6 l r taraf yoktur.
kinci örne9i de Köse’nin yorumuyla Hanefilerden verelim: “Hanefî mezhebine
göre bir 6ahit bir olaya tan kl k ederken “e)hedu” (6ehadet ederim/ediyorum) lafz n
kullanmal d r; çünkü bu taabbudî bir emirdir (sebep ve illeti anla6 lamaz). Ayn anlama gelse bile bir ba6ka kelime ile 6ehadet etmek câiz de9ildir.188 Hanefiler buna delil
olarak “... erkeklerinizden iki )ahit tutun”;189 “Al!)veri) yapt! !n!zda )ahit tutun.
Katibe de )ahide de zarar verilmesin”190, “Kad!nlar!n!zdan zina edenlere aran!zdan
bunu ispat edecek dört )ahit getirin”;191 “"çinizden iki adil )ahit getirin”192 âyetleri ile
“Güne) gibi gördü ünde )ahit ol” hadisinde ‘6ehadet’ laf zlar n n kullan lm 6 oldu9unu ileri sürmektedirler”.193
“Lahitli9in amac , gerçe9in ortaya ç kmas d r ve 6ahitlik, adaletin tecelli etme
vas talar ndan birisidir. Lahitlik konusunda ‘6ehadet’ lafz n n kullan lmas gerekti9i
konusunda Kitap ve Sünnet’ten getirilen delillerle 6ahitli9in Allah için yerine getirilmesi istenmektedir. Yoksa 6ahitli9in )-h-d kökünden türemi6 kelimelerle yap lmas n
gerektiren ve bunun taabbudî bir emir oldu9una i6aret eden bir 6ey söz konusu de9ildir.194 Hatta Kitap, Sünnet, ashâb n sözleri ve Arap dilinde buna ayk r ifâdeler vard r.
Sözgelimi “Allah’ b rak p yalvard klar 6eyler, 6efaat edemezler. Ancak hakk bilip
184
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ona 6ahitlik edenler bunun d 6 ndad r”195 âyetinde, )ehide bi’l-hakk, “do9ruyu haber
verenler” anlam ndad r. Hz. Peygamber’in, “Yalanc 6ahitlik, Allah’a e6 ko6maya
(6irk) denk tutuldu” 196 hadisinde de ‘yalanc l k’ 6ehadet olarak isimlendirilmi6tir.
Lahitlikte 6ehadet lafz n n kullan laca9 na dair sahâbeden de bir nakil yoktur.197 Bu
sebeple 6ahitlik vesaildendir, makas ddan de9ildir ve adaletin tecellisi için tek ispat
vas tas bu olmad 9 gibi, belli laf zlar da 6art olmamal d r”198.
Bu örnekler hükümlere taabbudîlik özelli9i yüklemede a6 r ya kaçman n ve
taabbud alan n n geni6 tutulmas n n hukuk dü6üncesini nas l olumsuz yönde etkiledi9ini anlat r mahiyettedir.
Özellikle muâmelât alan nda taabbud anlay 6 n n hakim k l nmas 6eklindeki
yakla6 m ele6tiren Lelebî, bunun sak ncalar n 6u 6ekilde maddele6tirmi6tir:
a. Bu yakla6 m Lâri’in muâmelât hükümlerini te6ri’ k lmas ndaki maksad na,
sahâbe, tabiûn ve onlar n yöntemini takip edenlerin anlay 6 na ayk r d r.
b. Böyle bir anlay 6 ça9 n geli6melerine uygun yeni muâmeleler yapmaya engel
olaca9 ndan, slam ümmetine ilerleme kap s n kapat r.
c. Bu anlay 6 sonucunda, hayat n gereklerinden olan yeni muâmeleler yapman n câiz olmad 9 n dü6ünen mükellef ya, slâmî muâmeleleri bütünüyle terk edip
gayri slâmî olanlara yönelir, ya da çe6itli 6er‘î hilelere saparak eskileri korumaya
çal 6 r. Bu da ba6ta müste6rikler olmak üzere, slam muâr zlar n n slam hukukuna,
kendi kabu unun d!)!na ç!kamama gibi ele6tiriler yöneltmelerine sebebiyet verir199.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, taabbudî alan n geni6letilmesi bir anlamda kati
nassa dayanan din ile, büyük oranda ictihada dayanan 6eriat n (hukukun) özde6le6tirilmesi demektir. Bir ba6ka ifâde ile, nassla yorumun, din ile dînî olan n, öz ile kabu9un ayn tutulmas d r ki, bu tutum gerçe9e ayk r oldu9undan slâm dü6üncesinde,
müslümanlar n e6yay , hayat ve olaylar alg lama biçimlerinde önemli aksakl klar
meydana getirmi6tir. Bu kabil hükümlerin sahas geni6letilince, din olarak alg lanan
yap da bir sâbitlik, kal pla6ma ve lafza a6 r ba9l l k meydana gelmi6, de9i6en ve
geli6en hayat olaylar kar6 s nda laf zlar n yetmedi9i yerlerde gedik hile-i
6er‘iyye’lerle kapat lmaya çal 6 lm 6t r. Bu duruma i6aret eden yorumlardan birine
göre, din ile 6eriat yani taabbudî olan ile olmayan aras nda ilk üç as rda var olan
tabii ay r m dördüncü hicri as rdan sonra yap lamam 6t r. Bunun sonucunda, din ile
6eriat aynile6mi6, 6eriat 6emsiye kavram haline getirilerek "slâm Dini ad n alm 6t r.
Geleneksel 6eriat tasavvurunun slâm toplumlar na b rakt 9 miras ve onlar getirdi9i
nokta ise 6u olmu6tur: “Siyasal e9emenli9in korunamamas (Osmanl ’n n parçalanmas ), servetin ya9malanmas ve slâm toplumlar n n kolonize edilmesi; arkas ndan
ba9 ms z polis devletleri ve diktatörler, gelir da9 l m nda adaletsizlik, açl k, cehalet,
195

43/Zuhruf 86.
Tirmizî, “Pehâdât”, 3; Ebû Dâvûd, “Akdiye”, 15; bn Mâce, “Ahkâm”, 32; Musned, IV, 178, 233, 321, 322.
197
bn Ferhûn, Tabs ratu’l-hukkâm, I, 209, 210.
198
Bu ve ba ka örnekler için bk.Köse, “ slâm Hukuk Dü üncesinin Baz Problemleri”, 54-56.
199
Bu yakla m en ufak üpheden dolay bir eyin haram kabul edilmesi sonucuna da götürmektedir. Mesela bu
anlay benimseyenlerden Senûsî’nin, asr- saâdette mevcut olmad , bünyeye zarar verdi i ve sarho edicilik
özelli i ta d gibi gerekçelerle, kahvenin haram oldu una fetva verdi i nakledilmi tir. Halbuki kahve ne sarho edicidir ne de zarar haram k l nmas na sebep olacak kadard r. Asr- saâdette mevcut olmamas ise haram
k l nmas için hiçbir zaman gerekçe olamaz. O zaman mezkur dönemde bulunmayan bütün e yan n kullan m n ve her yenili i haram saymak gerekir. Bk. Pelebî, Ta‘lîlu’l-ahkâm, 305-306.
196

,!, &

8 ""

, ,

+

e9itim yetersizli9i, yaratma, üretme ve in6a kabiliyetinin felç olmas vs.”200.
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slam dininin akla ve akl kullanmaya verdi9i önem izahtan varestedir. Ancak
ak l dînî hükümlerin olu6um, anla6 lma ve yorumlanma gibi bütün safhalar nda
sonsuz bir yetkiye sahip de9ildir. Dinde, akl a6an ve akla sadece kendisine teslim
olma görevi yükleyen baz hükümler de vard r. S n rlar n çizmeye ve özelliklerini
belirtmeye gayret etti9imiz taabbudî hükümler, genel olarak akl n ancak hikmet anlam nda gerekçelerini kavrayabilece9i, onun d 6 nda teslim olmakla yükümlü oldu9u
hükümlerdir. Zira taabbudî hüküm, kesin nasslarla sâbit olup, asl!nda makul olmakla birlikte, vaz edili) gerekçesi ak!lla tam olarak kavran!lamayan, bu yüzden de k!yasa
konu olmayan ve de i)me kural!n!n d!)!nda kalan hükümdür.
Dînî hükümler içerisinde taabbüdî bir alan vaz eden Lârî, insan akl n n her alanda mutlak hakimiyeti olmad 9 n ortaya koymu6tur. Yani, bu hükümlerin varl 9
insan akl na di9er alanlarda verilen yetkinin s n rland r lmas veya bir bak ma geri
al nmas anlam na gelmektedir. Böylece Allah, akl n faaliyet alan na giren konularda
insan n akl n kullanmas n te6vik ederken, yetkisi olmad 9 yerlerde akl teslim olmaya yönlendirmi6tir. Zira dine dâhil oldu9u halde akl n faâliyet alan na girmeyen
alanlarda his ve duygular n harekete geçirilmesi, a6ka, mânevî telezzüz ve doyuma
ula6ma hedefi vard r. Bir ba6ka ifâde ile, muâmelât alan nda Lârî‘, akla hitap edip,
söz konusu hükümlerin ta6 d 9 maslahatlar sorgulamas n te6vik etmi6tir. Taabbudî
hükümlerde ise akl , kavrayamad 9 yüce ve soyut gerçekleri kabul yönünde e9itmek
için onu maddî hayattan mânevîye, somuttan soyuta ve itirazdan teslimiyete davet
etmek istemi6tir. Zira belli bir noktadan sonra teslimiyeti benimsemek, normal insan
psikolojisinde var olan bir özelliktir. Belirtilen noktadan sonra teslimiyet gösterilecek
otorite noktas nda tercihlerini ilahî vahiy yönünde kullanmayan insanlar n yanl 6
yollara sapt klar ve buradan pek çok yanl 6 f rkan n do9du9u ve halen de do9makta
oldu9u bilinen bir gerçektir.
Bu ifâdelerden, özel anlam yla din ve münhas ran dini olu6turan de9erlerin
makul olmad 9 , bunlar n alg lan p icra edili6inde akla hiç yer verilmedi9i 6eklinde bir
anlam ç kar lmamal d r. Elbetteki taabbud alan nda da akl n önemli bir yeri vard r.
Ancak bu alanlarda ak l, belirleyici olmay p, metbû‘ olmaktan ziyade tâbi durumundad r. Dolay s yla, “"slâm tamamiyle ak!l ve ilim dinidir” diyerek, bütün dînî hükümleri ak l ve ilim terazisiyle tartmak, her 6eyi bunlarla ölçüp biçmek ve dînî hayata
rasyonalist bir mant 9 hakim k lmak dine zarar verece9i gibi, akla ve ilme de hiçbir
6ey kazand rmaz. Zira din denen olguda her zaman ak lla çeli6meyen, olumsuz anlam yla ak l d 6 olmayan, ancak akl n kavrayamayaca9 , onu a6an yüce ve soyut
de9erler bulunmaktad r. Bunun için ak l ve ilmin sahas ve yetkisi do9ru olarak tespit
edilemezse ak l ve ilim ad na dine yap lacak müdahaleler dînî camiada ve ma6eri
vicdanda onulmaz yaralar açar. Hamdi Yaz r’ n deyimiyle, “Bir dinin akla uygunluundan bahsederken, hisse uygunlu unu inkâr etmeyece iz. Çünkü ak!l, insan!n rûhî
kuvvetlerinden birisidir. Din ise, insan!n bütün ruh kuvvetleri ile alakadar olarak
Nefis Birli ine intibak etmesi laz!m gelen en büyük bir hakikatt!r. Çok yerde ak!l ile
hissin birbirine ters dü)mesi vaki ise de Vicdan Birli i bunlar!n bulu)tuklar! noktada
tecelli eder. ")te as!l din, bu bulu)ma noktas!n! ihtiva eden Hakk!n esas!d!r. Ak!l, ilmî
bir inan!) getirir. Fakat bu inan!) kalbin hissî inan!)lar! ile uyu)mad!kça, bir tak!m
200
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câhiller içinde kalm!) âlim gibi, hükümsüz kal!r”201.
Ak l ve ilim, yetki sahalar hâricînde kullan ld klar nda, herkesin kendine göre
bir din anlay 6 do9ar. Bunun sonunda da dinde yeni bölünme ve parçalanmalar n
ortaya ç kmas kaç n lmaz olur ki bu, esas gayesi birle6tirme ve kayna6t rma olan din
müessesesine ters dü6er. O sebeple ibâdet ve ubûdiyet konusunda dinin kesinlik veya
gâlip zan ifâde eden hükümleriyle yetinip yeni ictihad ve k yaslardan, titizlikle kaç nmak hem lüzumlu hem de faydal d r. Fukahân n, özellikle de dînî hükümlerin
istinbat ve ihtihrac nda akl kullanmakla maruf olan Hanefilerin, taabudî alanda
temeli akl kullanmaya dayanan k yas metoduna ba6vurmaktan srarla kaç nmalar n n en önemli sebebi mümkün oldukça dini, subjektiflikten korumak olmal d r. Di9er
önemli bir sebep ise, dinde de9i6memesi gereken alan n söz konusu özelli9ine k yas
yöntemiyle halel getirilmesine engel olmakt r. Yoksa hemen her hükmü ta‘lîl etme
melekesini kazanm 6 olan fukahân n, belirtilen konular ak lla temellendirmesi hiç de
zor de9ildir. Nitekim onlar n, taabbudî alan n en tipik örnekleri olan ibadet hükümlerini daha esnek bir kavram olan hikmetle ta‘lîl etmekten geri durmam 6 olmalar ta‘lîl
melekesini kazand klar n n en önemli kan t d r. Fakat onlar n taabbudî alan illetle
ta‘lîl etmekten ve bu alana k yas sokmaktan özellikle kaç nm 6 olmalar , dînin as l
unsurlar nda ortak kanaati sa9lama ve bu alanda asgari mü6tereki yakalama gayreti
ile izah edilebilir.
Taabbudî hükümler söz konusu olunca, akl kullanmaya ve akl n yarg lar na
önem veren slâm dininin bu gibi hükümlerle nas l ba9da6aca9 ve slam hukuk dü6üncesinde zaman zaman meydana gelen k r lmalar n ve t kanmalar n bu gibi hükümlerle ili6kisinin olup olmad 9 da akla gelmektedir. Hemen ifade etmek gerekir ki,
taabbudî hükümler iyi tespit edilip sahas n n d 6 na ta6 r lmazsa, slam hukuk dü6üncesini olumsuz yönde etkileyecekleri söylenemez. Yani ça9lar boyu de9i6en hayat
6artlar na paralel olarak ortaya ç kan problemler kar6 s nda müslümanlar n t kanmalar n n esas sebebi, dinde gerekçesi ak lla tam olarak izah edilemeyen hükümlerin
bulunmas de9ildir. Çünkü her sistemde dokunulmayan bir alan ve sorgulaman n
durduruldu9u bir nokta vard r. O halde slam hukuk dü6üncesindeki canl l k ve üretkenli9in olumsuz yönde etkilenmesinin esas sebebi, taabbudî hükümlerin alan n n
ölçüsüz bir 6ekilde geni6letilmesidir. Zira akla önem verip genel olarak dînî hükümlerin izah nda ve maslahat temeline dayal olarak dine uygun yeni hükümler ortaya
koymada akla faaliyet alan tan yan bir dinin akl devreden ç karmas dü6ünülemez.
Bir ba6ka ifadeyle, akl kullanma esas na dayanan ictihad kurumunu kabul edip te6vik eden bir dinin bütün hükümlerinde, akl n kullan lmas n k s tlayan
taabbud anlay 6 n hâkim k lmak önemli bir çeli6ki meydana getirir. Ancak, slam
f k h tarihinde serbest ictihad n geli6ti9i ilk dönemlerde, Kur’ân ve sünnette yer alan
bütün hükümlere ibâdet anlay 6 yla sahip ç k lmas bir yana, de9i6me aç s ndan
taabbudî hükümlerin makul bir sahaya hasredildi9i, belirgin özelliklerini 6erhcilik,
hâ6iyecilik ve taklidin olu6turdu9u duraklama döneminde ise söz konusu alan n
olabildi9ince geni6letildi9i görülmektedir. Fakat f k h kitaplar nda taabbudî olarak
an lan her hükmün bu özellikte olmad 9 anla6 lmaktad r. Duraklama dönemi fakîhleri, daha çok dini, d 6 etkilerden koruma, mezhepteki yerle6ik hükümlere sahip ç kma, ilgili hadislerin sadece bir k sm ndan hareket edip kabul ettikleri hadisi de yanl 6
veya eksik yorumlama gibi etkenlerle pek çok hükme taabbudî ad n vermi6lerdir. Bu
201
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anlay 6 bir ölçüde mazur kar6 lamak mümkün olsa da, dinin genel maksatlar ile
ba9da6t rmak mümkün de9ildir. Çünkü fakîhlerin taabbudî ad n verdikleri hükümlerin ço9unda bir ittifâk sa9lanamad 9 gibi, bu anlay 6lar n ço9u âhad, birbiriyle çeli6en ya da farkl yoruma müsait hadislere dayand rd klar anla6 lmaktad r. Bizim
tespitimize göre taabbudî bir hükmün en temel özelli i, kesin nassa dayanmas!, dinin
asl!na dahil olmas!, mevcut haliyle maslahat! temin edip mefsedeti defetmesidir. Dolay s yla bu gibi hükümlerden insanlar ad na beklenen maslahat, onlar n de9i6melerine de9il de de9i6memelerine ba9l d r. Esasen ibadetlerin de9i6mezli9inin savunulmas n n temel sebebi de budur. Fakîhlerin taabbudî ad n verdikleri hükümlerin ço9unun ise belirtilen bu özelli9i ta6 mad 9 kesindir. Buna göre dar anlamda taabbudî
hüküm için belirlenen özelliklerle en iyi örtü6en inanç, ahlak ve ibadet hükümleridir,
denilebilir.
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