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özlükte çıkarmak anlamına gelen tahrîc, hukuk dilinde, hakkında
hüküm bulunmayan yeni meselelerin hükmünü, mezhep imamının
veya mezhebin ileri gelen fakihlerinin görüşlerinden ve mezhepte yer-

Günümüz Fıkıh Problemlerinin
Çözümünde Tahrîc Yöntemi ve İşlevselliği

ÖÖZZEETT  Tahrîc, mezhep imamlarının benimsedikleri usul kurallarına veya fıkhî meselelere getirdik-
leri çözümlere dayanarak henüz hükmü belirlenmemiş meselenin hükmünü ortaya çıkarmaya de-
nilir. Tahrîc, şer‘î bir meselenin hükmünü elde etme hususunda yararlanılan bir yöntemdir.
Günümüz fıkıh problemleri ile ilgili hükümlerin mezheplerin görüşlerinden bağımsız ictihad ye-
rine dört mezhebin yerleşik usul kaidelerinden veya mezhep imamlarının ya da müntesip hukuk-
çuların, hakkında görüş beyan ettikleri fıkhî meselelerden nasıl elde edilmesi gerektiği üzerinde
duracağız. Zira fıkhî bir meseleyi belirli bir mezhebin sistematik ve metodolojik bütünlüğü içinde
ele alıp değerlendirme noktasında, fetvaların tutarlılığı bakımından tahrîcin önemi inkâr edilemez.
Çünkü tahrîc metodolojisinin sağlam bir şekilde işletilmesi halinde güvenirliği çok güçlüdür. Öte
yandan belirli bir mezhebin metodolojisine, bilgi ve birikimine bağlı kalmaksızın yeni meselelere
çözüm üreten hukukçu, çevresindeki şartların etkisinden, heva ve hevesini işin içine katmaktan
emin olamayabilir. Tahrîc meselesini konu edinmemizdeki amaç günümüz fıkıh problemlerinin
çözüme kavuşturulmasında mezhep içi görüş ve hükümlerden istifade edilmesine zemin hazırla-
maktır. Konuyu ele alırken salt teorik bilgi vermekten ziyade konuyu örneklerle zenginleştirerek
açıklamaya çalıştık. Zira tahrîc, uygulamaya yönelik bir ictihad faaliyetidir.
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AABBSS  TTRRAACCTT  Takhrij is a term which refers to the interpretations made by secterian imams, based
on the solutions brought to the procedural rules or juridical issues which have not yet been adopted
through the provisions of the matters brought about to uncover unspecified provisions. Takhrij is
a method utilized in obtaining the provision of a canonical point on the issue. Today jurispruden-
tial problems rather than independent ijtihad the opinions of the sect of the provisions relating to
four of the established procedural rule or Imams of sect or their followers lawyers, we focus on
how they expressed the juridical issues within the context of  their opinions about the need to
achieve this. Because a matter of jurisprudential point in a systematic and methodological evalua-
tion takes over the integrity of a particular sect, Takhrij has an undeniable importance in terms of
the consistency of the fatwa. Because the operation of a robust safety case methodology Takhrij is
very strong. On the other hand, a certain sect of the methodology, knowledge and know-how with-
out being dependent on lawyers providing solutions to new issues, the influence of the surround-
ing circumstances, the lust and desires are not necessarily sure to involve the media. Dealing with
the issue of intra-sectarian Takhrij our goal of solving the problems of today's opinion and the pro-
visions of canon law to prepare the ground for exploitation. Rather than give purely theoretica
knowledge of thel subject while enriching the description of the examples we have tried to address
the issue. Because Takhrij within the context of ijtihad is a practical activity.
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leşik kaidelerden elde etme faaliyetine denir.1 Buna
göre muharricin (tahrîc yapan fakihin) dayanak-
ları, mezhebin usul kaideleri ile mezhep imamının
ve büyük hukukçularının görüşleridir. Şöyle ki mu-
harric, mezhep imamlarının görüşlerinden hare-
ketle hükmü imamlar tarafından belirtilmeyen
veya günümüz fıkıh problemlerinden kabul edilen
yeni meselelerin hükmünü tahrîc yoluyla ortaya çı-
karır. Tahrîc yapan fukahâya ashâbü’t-tahrîc, eh-
lü’t-tahrîc, ashâbü’l-vücûh ve muharric denilirken
asıl olan görüşe mansûs (açıkça belirtilen), tahrîc
vesilesiyle ortaya çıkarılan hükme de el-kavlu’l-
muharrec denilir.

Tahrîc, mezheplerin teşekkülünden sonra bir
mezhebe müntesip hukukçuların fıkhî ameliye
tarzlarından birisi olup hükme ulaşma hususunda
mezhep birikiminin esas alınmasıyla gerçekleştiri-
len bir istidlal yöntemidir. Bu yöntemle mezhep sı-
nırları içerisinde kalınarak yeni meselelerin
hükümleri elde edilir. Bir başka ifade ile muharric,
mezhep birikiminin usulü ve fürûü ile ilgili kural-
larını iyi bir şekilde kavradıktan sonra tefrî‘ faali-
yetinde bulunarak yeni fer‘î hükümler elde
edebilir.2

Tahrîc ile ilgili yazılan bazı eserler: Hanefîler-
den Debûsî’nin (ö. 430/1039) Te’sîsü’n-nazar, Şâfiî-
lerden Zencânî’nin (ö. 656/1258) Tahrîcu’l-fürû‘
ale’l-usûl, Mâlikîlerden Tilimsânî’nin (ö. 771/1370)
Miftâhu’l-vusûl ilâ binâi’l-fürû‘ ale’l-usûl, Şâfiîler-
den İsnevî’nin (ö. 772/1371) et-Temhîd fî tahrîci’l-
fürû‘ ale’l-usûl, Hanbelîlerden İbnü’l-Lehhâm’ın (ö.
803/1401) el-Kavâid ve’l-fevâidü’l-usûliyye ve mâ
yetaallaku bihâ mine’l-ahkâmi’l-fer‘iyye, Hanefî-
lerden Timurtâşî’nin (ö. 1004/1596) el-Vusûl ilâ ka-
vâidi’l-usûl, günümüz hukukçularından Mustafa
Said el-Hın’ın Eserü’l-ihtilâf fi’l-kavâid’l-usûliye fî
ihtilâfi’l-fukahâ ve Yaküb b. Abdülvehhab el-Bâ-
hüseyn’in, et-Tahrîc ‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn’i
bu konuda yazılmış eserlerden bazılarıdır. Bu eser-
lerde usul kaideleri ile fürû arasındaki ilişki üze-

rinde durulmuştur. Tahrîc meselesini konu edinen
bu eserleri örnek alıp bunların meseleler arasında
kurdukları bağlantı örneklerinden yararlanmaya
çalışacağız. Zira doğru bir sonuca varmak için
hükmü tahrîc edilmek istenen mesele ile asıl me-
sele arasında sağlam bir bağın kurulması gerekir.
Şayet hükmü usul kaidesinden elde edilmek isteni-
yorsa bu durumda söz konusu meselenin bu kaide
ile ilişkilendirilmesinin iyi yapılması şarttır. Kısa-
cası fürû‘-usûl ve fürû‘-fürû‘ bağlantılarının sağlam
yapılması gerekmektedir.3

Konuyu çalışırken mezhep imamlarının usul
veya fürû kaidelerinin yeni meselelere nasıl yansı-
dığını ortaya koymaya gayret edeceğiz. Bunu ya-
parken klasik dönemde tahrîc ile ilgili yazılmış
eserlerde zikredilen örneklerle birlikte günümüz
fıkhî meselelerinin hükmünü belirleme noktasında
örnekler vereceğiz. Meselelerin çeşitlendirilmesi ve
zenginleştirilmesi için değişik örnekler sunmaya
çalışacağız.

I. TAHRÎC - İCTİHAD İLİŞKİSİ

Muharricin dayanakları ile müctehidin dayanak-
ları birbirinden farklıdır. Buradan hareketle tahrîc
yönteminin ictihaddan farklı bir ameliye olduğunu
söyleyebiliriz. Şöyle ki tahrîc yapan hukukçu, mez-
hep imamının ve mezhebin ileri gelen fakihlerinin
metot, delil ve görüşlerini esas alır. Yeni olayları
onlarla kıyaslar. Zira tahrîc, usul kaidelerinin ve
fıkhî çözümlerin yeni fıkhî meselelere uygulanması
faaliyetidir. Müctehid ise bir meselenin hükmünü
elde etmek için başta Kur’an ve sünnet olmak üzere
şer‘î delilleri göz önünde bulundurur.4 Nitekim
Hanefî hukukçularını sınıflandırmaya tabii tutan
İbn Kemal, tahrîc yapan, yani imamın usul ve gö-
rüşüne bağlı kalarak yeni meselelere çözüm geti-
rebilen fakihin dördüncü tabakayı oluşturduğunu
belirtir ve ictihad kudretine sahip olmadığını söy-
ler.5 Buna mukabil Şâfiî hukukçularından Tâced-
dîn es-Sübkî tahrîc ehli olan fakihin mezhepte

1 M. Esat Kılıçer, “Ashâbü’t-tahrîc”, DİA, İstanbul 1991, III, 470.
2 Nail Okuyucu, “Tahrîcü’l-Furû ale’l-Usûl Edebiyatı”, MÜİFD, 38 (2010/1), s. 123-124.
3 Sa‘d b. Nâsır eş-Şeşerî, el-Usûl ve’l-fürû‘, Birinci Baskı, Dârü Künûz İşbilya, Rıyad 2005, s. 114.
4 Müsfir b. Ali b. Muhammed el-Kahtânî, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzili’l-fıkhiyyeti’l-mu‘âsıra, İkinci Baskı, Dâru İbn Hazm, Beyrut 2010, s. 493; Fahrettin
Atar, Fıkıh Usûlü, İFAV., İstanbul 1988, s. 317.
5 Kılıçer, “Ashâbü’t-tahrîc”, DİA, III, 470.
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müctehid6 olduğunu belirtir.7

Ayrıca ictihad, genel bir faaliyet; tahrîc ise özel bir
faaliyet olması bakımından birbirinden ayrılırlar.
Şöyle ki, müctehidin kaynakları başta Kitap ve sün-
net olmak üzere bütün şer‘î delillerdir. Tahrîc ise
mezhep imamlarının fıkhî çözümleridir. Keza icti-
had faaliyeti yalnızca yeni meselelerle sınırlı değil-
ken, tahrîc günümüz fıkıh problemleri olarak ifade
edilen yeni meselelere hastır. Buna göre tahrîc,
kapsam bakımından ictihaddan daha dar bir faali-
yeti ifade eder.

Öncelikle şunun bilinmesi gerekir ki fukahâ-
nın sözlerine göre tahrîcde bulunma ve hadisleri
araştırıp ona göre amel etme öteden beri uygula-
nagelmiştir. Nitekim muhakkik âlimler asırlar boyu
bu iki yöntemi (hem hadislerle amel etme hem tah-
rîcde bulunma) birlikte kullanmışlardır. Ama şu
var ki, bir kısım fukahâ hadise; diğer bir kısmı da
tahrîc yöntemine daha fazla başvurmuştur. Ne ehl-i
rey ne de ehl-i hadis bu iki metottan hiçbirisini
tamamıyla ihmal etmemiştir. Kanaatimizce doğru
olan, bu iki metodun uyumlu bir şekilde beraber
kullanılması ve birinin bıraktığı boşluğu diğeriyle
doldurulmasıdır. Nitekim ilk dönemden itibaren li-
teratürde tahrîcin yapıldığına işaret için şu tabirler
kullanılır: Şu fakihin tahrîc edilen görüşü şudur

, falancanın mezhebine veya
usulüne ya da görüşüne göre meselenin 
hükmü şöyle şöyledir

8

II. MUHARRİCDE BULUNMASI 
GEREKLİ OLAN VASIFLAR

Tahrîc, bir yandan mezhebin usul kurallarını ve bu
kurallar vasıtasıyla hüküm çıkarma yollarını bil-

meye, diğer yandan fukahânın fıkhî meselelere ge-
tirdikleri çözümleri anlama ve değerlendirmeye
yönelik bir çaba olduğundan bazı İslam hukukçu-
ları tarafından bir ictihad türü olarak kabul edilmiş
ve tahrîcde bulunacak fakihin ictihad ehliyetini ta-
şıması gerektiği belirtilmiştir. Şu kadar var ki mu-
harric, mensubu bulunduğu mezhep dairesinde
ictihad faaliyetinde bulunur.9 Zira müctehid edil-
leyi şer‘iyyeden; muharric ise mezhebin usul kai-
delerinden ve fıkhî çözümlerinden hüküm çıkarır.
Nitekim Mâlikî fukahâsından Karâfî, bir mezhep
içinde faaliyet gösteren ve bir imamın usulüne göre
tahrîcde bulunan fakihin, bu imama ve onun mez-
hebine olan nisbeti, naslarına uyma ve amaçlarına
göre tahrîcde bulunma açısından mezhep imamı-
nın Şâri‘e nisbeti gibi olduğunu söyleyerek muhar-
ricin faaliyet alanının sınırlarını çizmiştir.10 Buna
göre muharric, mensup olduğu mezhebin görüş-
lerinden ve mezhep imamlarının fıkhî meselelere
getirdikleri çözümlerden hareketle mezhebinde
hükümleri açıklanmayan meselelerin ya da güncel
fıkhî problemlerin hükmünü tahrîc yoluyla ortaya
çıkarır.

Tahrîc ehlinde bulunması gerekli görülen
şartlar şunlardır: aa. Muharricin mensup olduğu
mezhep imamının ve mezhepte ileri gelen hu-
kukçuların ictihadlarını, o mezhebin usul ve fıkhî
kaidelerini delilleriyle birlikte;11 mensup olduğu
imamın hareket noktalarını, delillerini kıyaslarını,
hükmün dayandığı illetleri, bu illetlerin mertebe-
lerini, şer‘î maslahatlara nisbetini ve kaidelerin
şartlarını ayrıntılarıyla beraber bilmesi;12 bb. de-
lilleri inceleyebilecek derecede bilgili olması;13

cc. içinde bulunduğu toplumun örf ve adetlerini,
zamanın şartlarını bilmesi gerekir.14 Bu şartları haiz

6 Dihlevî, mezhepte müctehidi şöyle tanımlar: Fıkıh ilminin istinbat edildiği usul ve kaidelerde ve hadisleri delil olarak kullanmada mezhep imamına tabi olan ve
fıkhî meselelerin hükmünü çıkarma hususunda da onun metodunu benimseyen fakihtir. (Şah Veliyullah ed-Dihlevî, el-İnsâf fî beyâni esbâbi’l-ihtilâf, thk. Abdül-
fettâh Ebû Ğudde, İkinci Baskı, Dârü’n-Nefâis, Beyrut 1984, s. 80-81).
7 Sübkî, Tâceddin Abdülvehhâb b. Ali, Cem‘u’l-cevami‘ fî usûli’l-fıkh, İkinci Baskı, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2003, s. 119.
8 Dihlevî, el-İnsâf fî beyâni esbâbi’l-ihtilâf, s. 61-62.
9 Vehbe Zuhaylî, Usûlü’l-fıkhi’l-İslâmî, Birinci Baskı, Dâru’l-Fıkr, Dımaşk 1986, II, 1080; Es‘ad Abdülganî es-Seyyid el-Kefrâvî, el-İstidlâl inde’l-usûliyyîn, İkinci
Baskı, Dâru’s-Selâm, Kahire 2005, s. 402-403.
10 Karâfî, Abü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. İdris b. Abdürrahman, el-Furûk (Envârü’l-burûk fî envâ‘i’l-furûk), Birinci Baskı, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1998,
II, 185, 189. Benzer ifadeler için bk. İbnü’s-Salâh, Ebû Amr Takıyyüddîn Osman b. Salâhuddîn Abdürrahman b. Musa eş-Şehrezûrî, Edebü’l-müftî ve’l-müsteftî, thk.
Abdülmu‘tî Emin Kal‘acî, Birinci Baskı, Dârü’l-Ma‘rife, Beyrut 1986, s. 33. (İbnü’s-Salâh’ın bu eseri, muhakkiki Kal‘acî tarafından Fetâvâ ve mesâil-ü İbnü’s-Salâh
adlı kitabıyla birlikte neşredilmiştir).
11 Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Muhyuddîn b. Şeref, el-Mecmû‘ şerhu’l-Muhezzeb, thk. Muhammed Necib el-Muti‘î, Mektebetü’l-İrşâd, Cidde ts., I, 76, 78.
12 Karâfî, Furûk, II, 184, 190. 
13 Fahrettin Atar, Fıkıh Usûlü, s. 318.
14 Vehbe Zuhaylî, Sübülü’l-istifâde mine’n-nevâzil ve’l-fetâvâ ve’l-ameli’l-fıkhî fi’t-tatbîkâti’l-mu‘âsıra, Birinci Baskı, Dârü’l-Mektebî, Dımaşk 2001, s. 15, 18.

3 
 

örnek alıp bunların meseleler arasında kurdukları ba�lantı örneklerinden yararlanmaya 
çalı�aca�ız. Zira do�ru bir sonuca varmak için hükmü tahrîc edilmek istenen mesele ile asıl 
mesele arasında sa�lam bir ba�ın kurulması gerekir. �ayet hükmü usul kaidesinden elde 
edilmek isteniyorsa bu durumda söz konusu meselenin bu kaide ile ili�kilendirilmesinin iyi 
yapılması �arttır. Kısacası fürû‘-usûl ve fürû‘-fürû‘ ba�lantılarının sa�lam yapılması 
gerekmektedir.3 

Konuyu çalı�ırken mezhep imamlarının usul veya fürû kaidelerinin yeni meselelere 
nasıl yansıdı�ını ortaya koymaya gayret edece�iz. Bunu yaparken klasik dönemde tahrîc 
ile ilgili yazılmı� eserlerde zikredilen örneklerle birlikte günümüz fıkhî meselelerinin 
hükmünü belirleme noktasında örnekler verece�iz. Meselelerin çe�itlendirilmesi ve 
zenginle�tirilmesi için de�i�ik örnekler sunmaya çalı�aca�ız. 

I. Tahrîc - �ctihad �li�kisi 

Muharricin dayanakları ile müctehidin dayanakları birbirinden farklıdır. Buradan 
hareketle tahrîc yönteminin ictihaddan farklı bir ameliye oldu�unu söyleyebiliriz. �öyle ki 
tahrîc yapan hukukçu, mezhep imamının ve mezhebin ileri gelen fakihlerinin metot, delil 
ve görü�lerini esas alır. Yeni olayları onlarla kıyaslar. Zira tahrîc, usul kaidelerinin ve fıkhî 
çözümlerin yeni fıkhî meselelere uygulanması faaliyetidir. Müctehid ise bir meselenin 
hükmünü elde etmek için ba�ta Kur’an ve sünnet olmak üzere �er‘î delilleri göz önünde 
bulundurur.4 Nitekim Hanefî hukukçularını sınıflandırmaya tabii tutan �bn Kemal, tahrîc 
yapan, yani imamın usul ve görü�üne ba�lı kalarak yeni meselelere çözüm getirebilen 
fakihin dördüncü tabakayı olu�turdu�unu belirtir ve ictihad kudretine sahip olmadı�ını 
söyler.5 Buna mukabil �âfiî hukukçularından Tâceddîn es-Sübkî tahrîc ehli olan fakihin 
mezhepte müctehid6 (����	
��������	
) oldu�unu belirtir.7 Ayrıca ictihad, genel bir faaliyet; 
tahrîc ise özel bir faaliyet olması bakımından birbirinden ayrılırlar. �öyle ki, müctehidin 
kaynakları ba�ta Kitap ve sünnet olmak üzere bütün �er‘î delillerdir. Tahrîc ise mezhep 
imamlarının fıkhî çözümleridir. Keza ictihad faaliyeti yalnızca yeni meselelerle sınırlı 
de�ilken, tahrîc günümüz fıkıh problemleri olarak ifade edilen yeni meselelere hastır. Buna 
göre tahrîc, kapsam bakımından ictihaddan daha dar bir faaliyeti ifade eder. 

Öncelikle �unun bilinmesi gerekir ki fukahânın sözlerine göre tahrîcde bulunma ve 
hadisleri ara�tırıp ona göre amel etme öteden beri uygulanagelmi�tir. Nitekim muhakkik 
âlimler asırlar boyu bu iki yöntemi (hem hadislerle amel etme hem tahrîcde bulunma) 
birlikte kullanmı�lardır. Ama �u var ki, bir kısım fukahâ hadise; di�er bir kısmı da tahrîc 

                                                           
3 Sa‘d b. Nâsır e�-�e�erî, el-Usûl ve’l-fürû‘, Birinci Baskı, Dârü Künûz ��bilya, Rıyad 2005, s. 114. 
4 Müsfir b. Ali b. Muhammed el-Kahtânî, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzili’l-fıkhiyyeti’l-mu‘âsıra, �kinci 

Baskı, Dâru �bn Hazm, Beyrut 2010, s. 493; Fahrettin Atar, Fıkıh Usûlü, �FAV., �stanbul 1988, s. 317. 
5 Kılıçer, “Ashâbü’t-tahrîc”, D�A, III, 470. 
6 Dihlevî, mezhepte müctehidi �öyle tanımlar: Fıkıh ilminin istinbat edildi�i usul ve kaidelerde ve hadisleri 

delil olarak kullanmada mezhep imamına tabi olan ve fıkhî meselelerin hükmünü çıkarma hususunda da 
onun metodunu benimseyen fakihtir. (�ah Veliyullah ed-Dihlevî, el-�nsâf fî beyâni esbâbi’l-ihtilâf, thk. 
Abdülfettâh Ebû �udde, �kinci Baskı, Dârü’n-Nefâis, Beyrut 1984, s. 80-81). 

7 Sübkî, Tâceddin Abdülvehhâb b. Ali, Cem‘u’l-cevami‘ fî usûli’l-fıkh, �kinci Baskı, Dârü’l-Kütübi’l-�lmiyye, 
Beyrut 2003, s. 119. 

4 
 

yöntemine daha fazla ba�vurmu�tur. Ne ehl-i rey ne de ehl-i hadis bu iki metottan 
hiçbirisini tamamıyla ihmal etmemi�tir. Kanaatimizce do�ru olan, bu iki metodun uyumlu 
bir �ekilde beraber kullanılması ve birinin bıraktı�ı bo�lu�u di�eriyle doldurulmasıdır. 
Nitekim ilk dönemden itibaren literatürde tahrîcin yapıldı�ına i�aret için �u tabirler 
kullanılır: �u fakihin tahrîc edilen görü�ü �udur (
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II. Muharricde Bulunması Gerekli Olan Vasıflar   

Tahrîc, bir yandan mezhebin usul kurallarını ve bu kurallar vasıtasıyla hüküm 
çıkarma yollarını bilmeye, di�er yandan fukahânın fıkhî meselelere getirdikleri çözümleri 
anlama ve de�erlendirmeye yönelik bir çaba oldu�undan bazı �slam hukukçuları tarafından 
bir ictihad türü olarak kabul edilmi� ve tahrîcde bulunacak fakihin ictihad ehliyetini 
ta�ıması gerekti�i belirtilmi�tir. �u kadar var ki muharric, mensubu bulundu�u mezhep 
dairesinde ictihad faaliyetinde bulunur.9 Zira müctehid edilleyi �er‘iyyeden; muharric ise 
mezhebin usul kaidelerinden ve fıkhî çözümlerinden hüküm çıkarır. Nitekim Mâlikî 
fukahâsından Karâfî, bir mezhep içinde faaliyet gösteren ve bir imamın usulüne göre 
tahrîcde bulunan fakihin, bu imama ve onun mezhebine olan nisbeti, naslarına uyma ve 
amaçlarına göre tahrîcde bulunma açısından mezhep imamının �âri‘e nisbeti gibi oldu�unu 
söyleyerek muharricin faaliyet alanının sınırlarını çizmi�tir.10 Buna göre muharric, mensup 
oldu�u mezhebin görü�lerinden ve mezhep imamlarının fıkhî meselelere getirdikleri 
çözümlerden hareketle mezhebinde hükümleri açıklanmayan meselelerin ya da güncel 
fıkhî problemlerin hükmünü tahrîc yoluyla ortaya çıkarır.  

Tahrîc ehlinde bulunması gerekli görülen �artlar �unlardır: a. Muharricin mensup 
oldu�u mezhep imamının ve mezhepte ileri gelen hukukçuların ictihadlarını, o mezhebin 
usul ve fıkhî kaidelerini delilleriyle birlikte;11 mensup oldu�u imamın hareket noktalarını, 
delillerini kıyaslarını, hükmün dayandı�ı illetleri, bu illetlerin mertebelerini, �er‘î 
maslahatlara nisbetini ve kaidelerin �artlarını ayrıntılarıyla beraber bilmesi;12 b. delilleri 
inceleyebilecek derecede bilgili olması;13 c. içinde bulundu�u toplumun örf ve adetlerini, 
zamanın �artlarını bilmesi gerekir.14 Bu �artları haiz olan fakih, tahrîcleriyle müslümanların 
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olan fakih, tahrîcleriyle müslümanların güncel
fıkıh problemlerine fıkıh usulü kaideleri ve fuka-
hânın fer‘î meselelere bağladıkları neticeler ışı-
ğında çözümler üretebilir.15 Şayet tahrîcde bulunan
kimse bu şartları haiz değilse onun bulunduğu tah-
rîc, Karâfî’nin deyimiyle dinle oynamaktır ve bu da
fısk nedenidir.16

III. TAHRÎCİN ÇEŞİTLERİ

Tahrîc üçlü bir tasnife tabi tutulmuştur: 

A. FER‘Î HÜKÜMLERDEN USÛL ELDE ETMEK 
(TAHRÎCÜ’L-USÛL MİNE’L-FÜRÛ‘)

Tahrîcü’l-usûl mine’l-fürû‘ ameliyesi, mezhep
imamlarının fürû meselelerine getirdikleri çözüm-
lerden usul kurallarını tespit etmeye denir. Bu tür
tahrîcin hareket noktası fıkhî hükümlerdir. Şöyle
ki, mezhebin önde gelen hukukçuları, kendi imam-
larının izlediği metodu onların fer‘î meselelere ge-
tirmiş oldukları çözümlerden ortaya koymaya
çalışmışlardır. Bu ameliye mezheplerin teşekkü-
lüyle beraber başlamıştır.17 Bu tahrîc yöntemiyle
usul kaideleri fıkhî hükümlere dayalı olarak ortaya
konur. Nitekim Hanefî fukahâsı mezhep imamla-
rının fürû meselelerine getirdikleri çözümlerden
hareketle usul kaidelerini tespit etmişlerdir.18 Bir
başka tabirle Hanefiler tahrîcü’l-usûl mine’l-fürû‘
metodunu benimsemiş ve usul kurallarını bu
yöntem vesilesiyle vazetmişlerdir. Zira Hanefî fu-
kahâsı, imamlarının fıkhî meselelere ilişkin getir-
dikleri çözümleri incelemiş ve bu çözümlerden
usullerini oluşturmuşlardır. Bu yöntemde fürû kai-
deleri esas alınır ve fer‘î meselelerin metodolojik
dayanakları ortaya konmaya çalışılır. Bu şekilde
usul kuralları belirlenir. Böylece Hanefi fukahâsı,
Ebû Hanîfe ve İmameyn’in füru fıkıh meselelerin-
den hareketle usul kaidelerini oluşturmuşlardır.

İşte bu yüzden Hanefî usul eserlerinde usulün
fürua yansımasına ilişkin çok sayıda örnek bulun-
maktadır.

Dihlevî, usul kurallarının mezhep imamları-
nın fıkha ilişkin getirdikleri çözümlerden elde edil-
diğine dair gerçeği şu sözleriyle dile getirir: “İmam
Ebû Hanîfe ile İmam Şâfiî arasındaki görüş ayrılık-
larının Pezdevî ve diğer usulcülerin eserlerinde yer
alan usul kurallarına dayandığı sanılır. Oysaki
imamların usul kaide ve kuralları, tahrîc yönte-
miyle onların fıkhî görüşlerinden çıkarılmıştır.”
Dihlevî sözlerinin devamında “hâss mübeyyendir,
beyana ihtiyacı yoktur”, “ziyade nesihtir”, “tıpkı
hâss lafız gibi âmm lafız da kat‘îdir”, “rivayetin çok-
luğu tercih sebebi değildir” vb. usul kurallarının
Ebû Hanîfe ve imameyn’in görüşlerinden hareketle
tahrîc yoluyla çıkarılmış esaslar olduğunu, bu ku-
ralların, imamların bizzat kendi sözleriymiş gibi
doğrudan onlara nispet edilmesinin doğru olmadı-
ğına dikkat çeker.19

Bu gerçeği Hanefî fukahâsı da açıkça dillen-
dirmektedirler. Nitekim bu ekol hukukçularından
Cessâs ile Serahsî, İmam Muhammed’e “bunların
tamamını Ebû Hanîfe’den mi duydun?” sorusuna,
İmam Muhammed’in “hayır” dediğini, “Ebû Yu-
suf’tan mı duydun?” sorusuna da “yok ondan da
duymadık. Biz bu kuralları müzakere ederek tespit
ettik,” şeklinde cevap verdiğini naklederler.20 Ay-
rıca Serahsî, İmam Muhammed’in füru eserlerine
şerhler yazdıktan sonra, bu eserleri telif ederken
esas aldığı usul kurallarını açıklamak için fıkıh
usulü eserini (Usûlü’s-Serahsî) yazmaya başladığını
belirtir. Usul kurallarına vakıf olmanın fürûda
mevcut olan hakikatleri anlama hususunda yar-
dımcı olacağını ve fürû-i fıkıhta yapılan hataların
bu kurallar vasıtasıyla tespit edilebileceğini de ge-
rekçe olarak gösterir.21 Bu durum, mezhep fukahâ-

15 İbnü’s-Salâh, Edebü’l-müftî ve’l-müsteftî, s. 33. 
16 Karâfî, Furûk, II, 196.
17 Yaküb b. Abdülvehhab el-Bâhüseyin, et-Tahrîc ‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn, Mektebetü’r-Rüşd, Riyad 1414, s. 24-25. Hanefî usul eserlerinde buna ilişkin çok
sayıda örnek bulunmaktadır. Mesela âmmın delaletinin kat‘î olduğuna âlimlerimizin görüşleri delalet eder , amel etme hususunda
âmmın hâssa tercih edildiği meselesinin Ebû Hanîfe’nin görüşünden (mezhebi) ortaya çıkar şeklindeki ifadeler bu durumu gösteren
örneklerdendir. (Serahsî, Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed, Usûlü’s-Serahsî, thk. Ebü’l-Vefâ el-Efgânî, İkinci Baskı, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye,
Beyrut 2005, I, 132-133).
18 Bâhüseyin, et-Tahrîc ‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn, s. 25.
19 Dihlevî, Hüccetullâhi’l-bâliğa, I, 271-272. Bu usul kurallarının dayandıkları fıkhî görüşler için bk. a.e. I, 272-273; a.mlf., el-İnsâf fî beyâni esbâbi’l-ihtilâf, s. 88-91.
20 Cessâs, Ahmed b. Ali, el-Fusûl fi’l-usûl, thk. Uceyl Câsim en-Neşemî, İkinci Baskı, Vizâretü’l-Evkâf ve’ş-Şuûni’l-İslamiyye, Kuveyt 1994, III, 192; Serahsî, Usûl,
I, 378-379. Hanefî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinin usule ilişkin kurallarının imamlarının fıkhî görüşlerinden çıkarıldıklarıyla ilgili örnekler için bk. Bâhüseyin,
et-Tahrîc ‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn, s. 29-35.
21 Serahsî, Usûl, I, 10.
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III. Tahrîcin Çe�itleri 

Tahrîc üçlü bir tasnife tabi tutulmu�tur:  

A. Fer‘î Hükümlerden Usûl Elde Etmek (Tahrîcü’l-Usûl mine’l-
Fürû‘)   

Tahrîcü’l-usûl mine’l-fürû‘ ameliyesi, mezhep imamlarının fürû meselelerine 
getirdikleri çözümlerden usul kurallarını tespit etmeye denir. Bu tür tahrîcin hareket 
noktası fıkhî hükümlerdir. �öyle ki, mezhebin önde gelen hukukçuları, kendi imamlarının 
izledi�i metodu onların fer‘î meselelere getirmi� oldukları çözümlerden ortaya koymaya 
çalı�mı�lardır. Bu ameliye mezheplerin te�ekkülüyle beraber ba�lamı�tır.17 Bu tahrîc 
yöntemiyle usul kaideleri fıkhî hükümlere dayalı olarak ortaya konur. Nitekim Hanefî 
fukahâsı mezhep imamlarının fürû meselelerine getirdikleri çözümlerden hareketle usul 
kaidelerini tespit etmi�lerdir.18 Bir ba�ka tabirle Hanefiler tahrîcü’l-usûl mine’l-fürû‘ 
metodunu benimsemi� ve usul kurallarını bu yöntem vesilesiyle vazetmi�lerdir. Zira 
Hanefî fukahâsı, imamlarının fıkhî meselelere ili�kin getirdikleri çözümleri incelemi� ve 
bu çözümlerden usullerini olu�turmu�lardır. Bu yöntemde fürû kaideleri esas alınır ve fer‘î 
meselelerin metodolojik dayanakları ortaya konmaya çalı�ılır. Bu �ekilde usul kuralları 
belirlenir. Böylece Hanefi fukahâsı, Ebû Hanîfe ve �mameyn’in füru fıkıh meselelerinden 
hareketle usul kaidelerini olu�turmu�lardır. ��te bu yüzden Hanefî usul eserlerinde usulün 
fürua yansımasına ili�kin çok sayıda örnek bulunmaktadır. 

Dihlevî, usul kurallarının mezhep imamlarının fıkha ili�kin getirdikleri çözümlerden 
elde edildi�ine dair gerçe�i �u sözleriyle dile getirir: “�mam Ebû Hanîfe ile �mam �âfiî 
arasındaki görü� ayrılıklarının Pezdevî ve di�er usulcülerin eserlerinde yer alan usul 
kurallarına dayandı�ı sanılır. Oysaki imamların usul kaide ve kuralları, tahrîc yöntemiyle 
                                                           
15 �bnü’s-Salâh, Edebü’l-müftî ve’l-müsteftî, s. 33.  
16 Karâfî, Furûk, II, 196. 
17 Yaküb b. Abdülvehhab el-Bâhüseyin, et-Tahrîc ‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn, Mektebetü’r-Rü�d, Riyad 

1414, s. 24-25. Hanefî usul eserlerinde buna ili�kin çok sayıda örnek bulunmaktadır. Mesela âmmın 
delaletinin kat‘î oldu�una âlimlerimizin görü�leri delalet eder (,-.,���� *.,&#� /	0� 
��� ��1), amel etme 
hususunda âmmın hâssa tercih edildi�i meselesinin Ebû Hanîfe’nin görü�ünden (mezhebi) ortaya çıkar 
($�2-3��4!����#�5#���6 ) �eklindeki ifadeler bu durumu gösteren örneklerdendir. (Serahsî, Ebû Bekr �emsü’l-
eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed, Usûlü’s-Serahsî, thk. Ebü’l-Vefâ el-Efgânî, �kinci Baskı, Dârü’l-
Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 2005, I, 132-133). 

18 Bâhüseyin, et-Tahrîc ‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn, s. 25. 
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sının vardıkları fıkhî hükümlerin bir metoda da-
yandığını gösterdiği gibi Hanefî mezhebinin usul
kurallarının tahrîc yoluyla imamların görüşlerin-
den çıkarıldığını da göstermektedir.

B. KAİDELERDEN FER‘Î HÜKÜM ELDE ETMEK 
(TAHRÎCÜ’L-FÜRÛ‘ ‘ALE’L-USÛL)

Tahrîcü’l-fürû‘ ‘ale’l-usûl faaliyeti, mezhepte müc-
tehid olan fakihin, bağlı olduğu mezhep imamının
usul kaideleri ve fıkhî kuralları doğrultusunda taf-
sili şer‘î delillerden fıkhî meselelerin hükmünü is-
tinbat etmesine denir.22 Daha net bir ifade ile usul
kaidelerine dayanarak fürû meselelerine ilişkin hü-
kümleri tahrîc etmeye denir. Bu yöntem, hukuk-
çunun mensubu olduğu mezhebin usul kaidelerini
işleterek hakkında hüküm bulunmayan meselele-
rin hükmünü elde etme yöntemidir. Bu yöntemde
usul kaideleri esas alınır. Genellikle Şâfiîler usul
kaidelerinden hareketle fıkhî meselelere çözüm
üretmişlerdir. Bir başka tabirle Şâfiî hukukçular
tahrîcü’l-fürû‘ ale’l-usûl yöntemini benimsemişler-
dir. İslam hukukçuları da Şâfiîlerin fıkhî hükümle-
rin istinbatında tahrîcü’l-fürû‘ ale’l-usûl yöntemini
benimsedikleri kanaatini taşımaktadırlar.23 Buna
göre Şâfiî hukukçular önce usul kaidelerini belir-
lemiş, daha sonra bu kaidelerden hareketle fıkhî
meseleleri çözüme kavuşturmuşlardır. Bu yöntem-
deki amaç, füru‘ meselelerini usul esaslarına da-
yandırarak hükümlerini ortaya çıkarmaktır. Bunun
bir başka ayağı da usulün fürûa nasıl yansıdığıdır.
Nitekim Gazzâlî, fıkhî hükümlerin usul ilminin
meyvesi olduğunu söyleyerek fıkıh usulünün temel
amacının, delillerden hükümlerin elde edilmesi ol-
duğunu bildirmektedir.24

Biz bu çalışmada bu yöntem üzerinde duraca-
ğız. Şöyle ki günümüz fıkıh problemleri denen yeni
meselelerin hükmünü belirlemek için mezheplerde
yerleşik usul kaidelerinin nasıl işletilmesi gerekti-
ğini inceleyeceğiz. Ayrıca mezheplerin usullerin-

deki farklı anlayışlarının fürûa ne suretle yansıdığı
hususunu bazı meselelerde örneklendirmede bulu-
narak sunacağız. 

C. FER‘Î HÜKÜMLERDEN FER‘Î HÜKÜM ELDE ETMEK
(TAHRÎCÜ’L-FÜRÛ‘ ‘ALE’L-FÜRÛ‘)

Mezhep imamlarından sonra gelen fukahânın yeni
meseleleri, imamların önceden çözümledikleri fürû
meselelerden hareketle çözüme kavuşturmak ve bir
fıkhî kaideden hüküm istinbat etmek olarak ta-
nımlanan tahrîcü’l-fürû‘ ale’l-fürû‘ yöntemiyle
fürûa ilişkin hükümlerden yine fürû ile ilgili hü-
kümler tespit edilir.25 Daha açık bir ifade ile fıkhî
çözümlerden hareketle fürû meselelerinin 
hükmünü belirleme yöntemidir. Bu tür tahrîc
yönteminin kaynakları; nass, mefhûmü’n-nass,
ef‘alü’l-eimme, takrirâtü’l-eimme ve sahih hadis-
tir.26 Bir meselenin hükmünü tahrîcü’l-fürû‘ ale’l-
fürû‘ yöntemiyle istikrarlı ve güvenli bir biçimde
yeni bir meseleye yansıtmak, iki mesele arasında
benzerliğin bulunmasına bağlıdır. 

Bu çalışmada üzerinde duracağımız yöntemle-
rin birisi de budur. Şöyle ki günümüz fıkıh prob-
lemleri olarak isimlendirilen yeni meselelerin
hükmünü belirlemek için mezheplerde fürûa iliş-
kin getirilen çözümlerden yararlanılabilir. Nitekim
günümüz fetvâ usulünde en çok bu yönteme baş-
vurulmaktadır.27 Şöyle ki yeni fıkhî bir meselenin
hükmü, Ebû Hanîfe, İmam Şâfiî gibi mezhep
imamlarının veya Hanefîlerden Ebû Yusuf, İmam
Muhammed, Şâfiîlerden Müzenî, İbn Süreyc gibi
mezhepte önde gelen hukukçuların dönemlerin-
deki fer‘î meselelere getirdikleri çözümlerden ha-
reketle elde edilebilir. Hatta fetâvâ ve nevâzil ile
ilgili eserlerin çoğu bu yöntemden yararlanılarak
yazılmıştır. Zira bu yöntem sayesinde elde edilen
hüküm, görüşünden faydalanılan fakihin mensup
olduğu mezhebin bir görüşü olarak ifade edilir.28

Söz gelimi yeni bir meselenin hükmü Ebû Ha-

22 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 470.
23 Zekiyüddîn Şa‘bân, İslam Hukuk İlminin Esasları (trc. İbrahim Kâfi Dönmez) On dokuzuncu Baskı, TDVY. Ankara 2014, s. 34.
24 Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, el-Mustasfâ min ‘ilmi’l-usûl, thk. Necvâ Davv, Birinci Baskı Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut 1998, I, 17, 59. 
25 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 475.
26 Bâhüseyin, et-Tahrîc ‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn, s. 21, 189. Bu konuda daha fazla bilgi, konu hakkındaki ihtilaflar ve kabul edenlerce getirilen örnekler için bk.
a.e,, ss. 189-245. Ayrıca bk. Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 190. 
27 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 477, 493.
28 Ali Muhyeddîn el-Karadâğî ve Ali Yusuf el-Muhammedî, Fıkhu’l-kadâya et-tıbbiyye el-mu‘âsıra, Dördüncü Baskı, Dâru’l-Beşâri’l-İslamiyye, Beyrut 2011, s. 39.
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nîfe’nin fıkhî bir meseleye getirdiği çözümden ha-
reketle elde edilmişse bu hükmün Hanefî mezhe-
binin bir görüşü olarak görülmesi gerektiği
kanaatindeyiz. İleride yeni meselelerin hükmünü
ele alırken çağdaş İslam hukukçularının bu yön-
temden nasıl faydalandıklarını örneklerle açıkla-
maya çalışacağız.

IV. TAHRÎCLE ELDE EDİLEN 
FIKHÎ HÜKÜMLERİN TAHRÎCİN KAYNAĞI 
OLAN GÖRÜŞÜN SAHİBİNE NİSPET EDİLİP 
EDİLEMEMESİ MESELESİ

Burada işlenecek olan konu, bu yöntemle elde edi-
len fıkhî hükümlerin mezhep imamlarına nispeti-
nin doğru olup olmayacağını ortaya koymaktır. Zira
tahrîcle elde edilen hükmün bu tahrîcin kaynağı
olan görüşün sahibine izafe edilebilmesi, metodun
güvenli bir yol olduğunu göstermektedir. Tahrîc
yöntemiyle ortaya çıkarılan hükmün mezhep ima-
mına nispet edilmesinin doğru olup olmadığı husu-
sunda sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için
konuyu, tahrîcin çeşitlerini göz önünde bulundura-
rak ele almakta yarar vardır.

aa. Mezhep imamlarının fürû meselelerine ge-
tirdikleri çözümlerden tespit edilen usul kuralla-
rını imamlara nispet etme hususunda ihtilaf
bulunmaktadır. Ancak tahrîc (tahrîcü’l-usûl mi-
ne’l-fürû‘) ameliyesi, usul kuralına ulaşmak için
konuyla ilgili olan fıkhî meselelerin tamamını
araştırmak şeklinde tam istikrâ (tümevarım) meto-
duna bina edilmişse bu şekilde çıkarılan kuralların
imamlara nispet edileceğine dair görüş tercihe şa-
yandır.29 Dolayısıyla usul kurallarının belirlenmesi
hususunda İmam Şâfiî’nin bazı meselelerde farklı
ifadeleri bulunmasından veya fürû-i fıkıhtaki çö-
zümlerinden hareketle daha sonra gelen Şâfiî fuka-
hâsı ona farklı şeyler nispet edebilmişlerdir ki bu
da gayet tabii bir durumdur.30

bb. Tahrîcü’l-fürû‘ ‘ale’l-usûl yoluyla elde edi-
len fıkhî hükmün mezhep imamlarına izafe edilip
edilmeyeceği meselesi doktrinde tartışmalara
neden olmuştur. Hanefî mezhebi fukahâsı böyle bir
görüşün nispet edileceği görüşündedir. Söz gelimi
Ebû Hanîfe’nin usulüne dayanarak elde edilen fıkhî
bir meselenin hükmü Ebû Hanîfe’nin görüşü sayı-
labilir. Şöyle ki mezhep imamlarının şer‘î daya-
naklarını bilen fakih, imamların usul kaidelerini
işleterek tahrîc yoluyla elde ettiği hükümle mez-
hep imamının görüşü olarak fetva verebilir.31 Ör-
neğin İmam Muhammed’in kaidesine göre bir alım
satım akdinde satıcı bir mala işaret ederek başka bir
malın ismini söyleyip işaret ettiği malı müşteriye
satarsa bu durumda işaret edilen ile ismi söylenen
mallar farklı cinsten ise akit batıl, cinsleri bir; tür-
leri farklı ise akit caizdir. Ancak müşteri akdi fes-
hedebilir. Bu usule göre fotoğraf makinesi diye
satın alınan elektronik eşyanın radyo çıkması ha-
linde alım satım akdi batıldır. Fakat (A) markası
diye satın alınan makinenin (B) markası çıkması
halinde ise akit geçerlidir. Fakat müşteri akdi fes-
hedebilir. Akdin bu hükmü İmam Muhammed’in
yukarıdaki kaidesine dayanılarak tahrîc yoluyla
elde edilmiştir.32 Şu halde alım satımın bu hükmü
İmam Muhammed’in görüşüdür, şeklinde kendi-
sine nispet edilebilir. 

Şâfiî fukahâsından Nevevî de “mezhep imamı-
nın usulüne bağlı kalan müftünün vermiş olduğu
fetvayla amel eden kişi müftüyü değil, mezhep
imamını taklit etmiş olur,” diyerek bu yolla elde
edilen hükmün mezhep imamına nispet edilece-
ğine işaret eder.33 Fakat aynı eserin (Mecmû‘) başka
bir yerinde, Şâfiî mezhebine göre yazılan kitaplarda
kavl sözcüğünün İmam Şâfî’nin kendi görüşünü
ifade ettiğini, vech kelimesinin ise bu mezhebe
mensup fakihlerin mezhep imamının usul kuralla-
rından veya kaidelerinden istinbat ettikleri görüş-
leri bildirdiğini söyledikten sonra tahrîcle varılan

29 Bâhüseyin, et-Tahrîc ‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn, s. 46. Konu hakkındaki farklı görüşler için bk. a.e., s. 36-45. Ayrıca mantıkçılar istikrâ metodunu tam ve eksik
(nâkıs) şeklinde iki kısma ayırırlar. Tam istikra bütün tikel önermelerden tümel bir sonuca varılması demektir. Bu tür istikrâ kesin bilgi ifade eder. Nâkıs istikrâ ise
bazı tikel önermelerden hareketle genel bir hükme varmaya denir. Bu istikrâ türü ise zann ifade eder. Bu konuda daha fazla bilgi ve örnekler için bk. Mahmud b.
Hâfız Hasan el-Mağnîsî, Müğni’t-tulâb, Salih Bilici Kitapevi, İstanbul, ts., s, 61-62. 
30 Dönmez, Fıkıh Usulü İncelemeleri, s. 184. 
31 İbn Emîrü’l-Hâc, Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed el-Halebî, et-Takrîr ve’t-tahbîr, Bulak, h. 1316/Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1983,  III, 346; Emîr
Padişah, Muhammed Emin b. Mahmud el-Mekkî, Teysîrü’t-Tahrîr, Mısır h. 1351, IV, 249.
32 Bâhüseyin, et-Tahrîc ‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn, s. 100, 103-104, 106.
33 Nevevî, Mecmû‘, I, 76-77.
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hükmün tercihe şayan görüşe göre İmam Şâfiî’ye
izafe edilemeyeceğini açıkça vurgular.34 Bu ekol
hukukçularından Ebû İshâk eş-Şîrâzî ise bu hususta
olumlu ve olumsuz olmak üzere iki görüş bulun-
duğunu, fakat böyle bir görüşün İmam Şâfiî’ye nis-
pet edilmemesinin daha doğru olduğunu belirtir.35

İbnü’s-Salâh’ın da aynı görüşte olduğu nakledilir.36

Buna mukabil Râfiî, Müzenî’nin İmam Şâfiî’nin
usulüne bağlı kalmaksızın elde ettiği görüşlerinin
mezhep içerisinden bir görüş olarak addedileme-
yeceğini söyleyerek mefhum-i muhalifle Şâfiî’nin
görüşüne binaen varılan hükümlerin mezhebin gö-
rüşleri arasında kabul edileceğini ifade eder.37

cc. Tahrîcü’l-fürû‘ ‘ale’l-furû‘ yöntemiyle çıka-
rılan hükmün mezhep imamlarına nispet edilip
edilmeyeceği meselesi bu yöntemde izlenen yola
göre değişmektedir. Bu ameliyenin kıyas yoluyla
tahrîc, nakil ile tahrîc ve imamın görüşünün lâzı-
mıyla tahrîc (dil ve mantık gereği çıkarılan hüküm)
olmak üzere üç yolu olduğu söylenir:

ii-KKııyyaass  yyoolluuyyllaa  ttaahhrrîîcc, yeni bir meseleyi, ara-
larındaki illet birliği nedeniyle hükmü belirtilmiş
bir meseleye hamlederek hükmünü ortaya çıkar-
maya denir. Mezhep imamı, asıl meselenin hük-
müne ilişkin illeti belirtmişse bu durumda fer‘î
meselenin hükmü de ona izafe edilir. Aksi takdirde
fer‘in hükmü imama nispet edilmez.38 Mesela bir
kimse miktarı belli olan bir malı tasadduk edece-
ğini nezreder fakat bu miktardan daha fazlasına
niyet ederse Ahmed b. Hanbel’e göre bu kimsenin
niyet ettiği miktarı tasadduk etmesi gerekmez. Öte
yandan bir kimse de belirli birkaç gün oruç tutmayı
nezredip daha fazlasına niyet ederse bu durumda

ona göre niyet ettiği gün sayısınca oruç tutması ge-
rekir. Bazı Hanbelî fukahâsı birinci meseleyi ikinci
mesele üzerine tahrîc ederek onda da kişinin niyet
ettiği miktar kadar tasaddukta bulunması gerekti-
ğini söylerler.39 Buna göre birinci meselede iki
görüş vardır: Birincisi niyete bakılmaksızın kişinin
ifade ettiği miktarı tasadduk etmesidir ki bu,
Ahmed b. Hanbel’in vurguladığı görüştür. İkincisi
ise kişinin niyet ettiği miktarı tasadduk etmesidir.
Bu da tahrîc yoluyla elde edilen muharrec görüş-
tür.

iiii--NNaakkiill  iillee  ttaahhrrîîcc, mezhep imamının birbirine
benzeyen iki mesele hakkında farklı iki görüşü
olursa bu iki meseleyi birbirine kıyas ederek her bi-
rinin hükmünü diğerine vermeye denir. Yani bu
yöntemle her birinin hükmü diğerine tahrîc yo-
luyla nakledilir. Bu durumda her iki meselenin iki
hükmü olmuş olur; biri asıl hüküm, diğeri de tah-
rîcle elde edilen hükümdür. Bu yolla elde edilen
hükmün görüş kaynağı olan fakihe nispet edilmesi
hususunda fikir ayrılıkları vardır.40

Örneğin İmam Şâfiî, vakit girdikten sonra yola
çıkan kimsenin dört rekâtlık namazları kasredece-
ğini (iki rekât olarak kılacağını) söyler. Buna mu-
kabil vakit girdikten sonra ay haline giren kadının
temizlenince (namazını kılmadıysa) bu namazı
kaza etmesi gerektiğini ifade eder. Buna göre Şâfiî,
birinci meselede vaktin girmesini göz önünde bu-
lundururken ikinci meselede bulundurmaz. Bazı
Şâfiî fukahâsı ise nakil ve tahrîc yöntemiyle her iki
meselede iki görüşün olduğunu bildirmektedirler.41

Şöyle ki vakit girdikten sonra yola çıkan kimse Şâ-
fiî’nin bizzat görüşüne göre dört rekâtlık namazları

34 Nevevî, Mecmû‘ I, s. 107.
35 Şîrâzî, Ebû İshak İbrahim b. Ali b. Yusuf, Şerhu’l-Lüma‘, thk. Abdülmecid Türkî, Dâru’l-Ğarbi’l-İslamî, Beyrut 1408/1988, I-II, 1084; a.mlf., et-Tebsıra fî usûli’l-
fıkh, thk. Muhammed Hasan Heyto, Dâru’l-Fıkr, Dımaşk 1983, 517. Ayrıca bk. İbnü’s-Salâh, Edebü’l-müftî ve’l-müsteftî, s. 34. 
36 Zerkeşî, Ebû Abdullah Bedrüddîn Muhammed b. Bâhâdır, el-Bahrü’l-muhît fî usûli’l-fıkh, thk. Abdullah Halef el-Ânî v.dğr., İkinci Baskı, Vizâretü’l-evkâf ve’ş-
şuûni’l-İslamiyye, Kuveyt 1992, VI, 276.
37 Râfiî, Ebü’l-Kasım Abdülkerim el-Kazvînî, el-‘Azîz şerhu’l-Vecîz el-ma‘rûf bi’ş-Şerhi’l-kebîr, thk. Adil Ahmed Abdülmevcûd - Ali Muhammed Muavvez, Dârü’l-
Kütübi’l-İlmiyye Beyrut 1998, I, 127.
38 Tûfî, Ebü’r-Rebî‘ Necmüddîn Süleyman b. Abdülkavî b. Abdülkerim, Şerhu Muhtasari’r-Ravza, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî, Birinci Baskı, Müesse-
setü’r-Risâle, Beyrut 1990, III, 638-640.
39 İbn Receb, Zeynüddîn Abdurrahman b. Ahmed, Takrîrü’l-kavâ‘id ve tahrîrü’l-fevâid, Dâru İbn ‘Affân, ts.,  III, 584. 
40 Râfi‘î, Ebü’l-Kasım Abdülkerim b. Muhammed b. Abdülkerim el-Kazvînî, el-‘Azîz şerhu’l-Vecîz el-ma’rûf bi’ş-Şerhi’l-kebîr, thk. Ali Muhammed Muavvız ve
Adil Ahmed Abdülmevcûd, Birinci Baskı, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1997, 200-201; Tûfî, Şerhu Muhtasari’r-Ravza, III, 641-642; Remlî, Şemsüddîn Muham-
med b. Ebu’l-Abbâs, el-Mısrî, Nihâyetü’l-muhtâc ilâ şerhi’l-Minhâc, Üçüncü Baskı, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2003, I, 50.
41 Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, el-Vesît fi’l-mezheb, thk. Ahmed Mahmud İbrahim, Dâru’s-Selâm, 1997, II, 252; a.mlf., el-Vecîz fî fıkhı’l-İmam
eş-Şâfiî, thk. Ali Muhammed Muavvez - Adil Abdülmevcûd, Şirketu Dâru’l-Erkam, Beyrut 1997, I, 187; Râfi‘î, el-‘Azîz şerhu’l-Vecîz, II, 226-227. Furu kitaplarında
nakil ile tarhîc için bolca örnekler bulunmaktadır. Mesela farklı örnekler için bk. Gazzâlî, Vesît, I, 358, 360, 386; II, 94, 381; III, 490; IV, 543; V, 408; VI, 407; VII,
253; a.mlf., Vecîz, s.445; Râfi‘î, el-‘Azîz şerhu’l-Vecîz, IV, 328, 383; V, 447; Tûfî, Şerhu Muhtasari’r-Ravza, III, 641-642. 
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kasredecektir. Tahrîc yöntemi işletilerek onun, ha-
yızlı kadına ilişkin görüşünden hareketle de bu na-
mazları dört rekât olarak kılacaktır. Buna göre bu
durumdaki yolcunun namazıyla ilgili iki görüş söz
konusudur: Birincisi İmam Şâfiî’nin vurgulamış ol-
duğu dört rekâtlık namazların iki rekât; ikincisi ise
tahrîcle elde edilen bu namazların tam (dört rekât)
olarak kılınmasıdır. Aynı şekilde namazı kılabile-
cek kadar vakit geçtikten sonra ay haline giren ka-
dının bu vaktin namazını kaza edip etmeyeceği
hususunda da iki görüş vardır: Birincisi Şâfiî’nin
bizzat kendi görüşü olan namazı kaza edeceğidir.
İkincisi ise yolcunun namazına ilişkin görüşünden
hareketle tahrîc sayesinde elde edilen görüştür ki
o da namazın kaza edilmeyeceğidir.     

iiiiii--LLââzzıımmuu’’ll--mmeezzhheebb, fakihin görüşünden dil
ve mantık gereği çıkarılan hüküm şeklinde tanım-
lanabilir. Fakihin görüşünün gerektirdiği sonucun

ona nispet edilmesinin caiz olmadığı
söylenir. Örneğin İmam Şâfiî’nin görüşünün ge-
rektirdiği bir mesele hakkındaki hükmün ona izafe
edilmesi caiz değildir. Zira fakihin herhangi bir ko-
nudaki görüşünün gerektirdiği başka bir mesele-
deki hüküm bu fakihin görüşü sayılmayacağı
belirtilmekte ve bu husus
şeklinde ifade edilmektedir.42 Buna karşılık Fah-
rettin er-Râzî, iki mesele arasında fark varsa mese-
lelerin birbirlerine hamledilmeyeceği; meseleler
birbirine benziyorsa fakihin bir meseleye ilişkin
görüşünün diğer meseleye verileceğini ve dolayı-
sıyla bu ikinci meseleyle ilgili hükmün bu fakihin
görüşü sayılacağını belirtir.43 Ancak bazı İslam hu-
kukçuları, fakihin görüşünün gerektirdiği sonucun
muharrec bir görüş şeklinde ona nis-
pet edileceğini savunurlar. Ayrıca onlar bu görü-
şün tercihe şayan olduğunu da söylerler.44 Örneğin

Ebû Musa el-Eş‘arî’ye, teklif-i mâ lâ yutâk olarak
bilinen insanın gücünün yetmediği şeyle mükellef
tutulmasının caiz olduğu görüşü isnad edilir; fakat
onun bizzat bunu söylediği sabit değildir. Ancak
âlimler bu görüşü onun, insanın fiillerinin Allah ta-
rafından yaratıldığı görüşünden hareketle, yani
tahrîc yöntemiyle elde etmişlerdir. Şöyle ki kulla-
rın fiillerini Allah yarattığına göre, bundan insa-
nın, rabbinin fiiliyle mükellef tutulduğu sonucu
ortaya çıkar. Bu da güç yetirilmeyen şeyle teklifin
caiz olduğu neticesini doğurmaktadır.45

Şahveliyullah ed-Dihlevî, tahrîc yöntemi ile
elde edilen hükmün tahrîcin kaynağı olan görüşün
sahibine izafe edilemeyeceğini şöyle izah eder: Ha-
nefî mezhebine göre yazılan kitaplardaki her görü-
şün Ebû Hanîfe ile İmameyne izafe edilmesi doğru
değildir. Tahrîc yöntemiyle çıkarılan görüş (el-kav-
lu’l-muharrec) ile, onların bizzat kendi görüşlerini
birbirinden ayrı değerlendirmek gerekir. Zira
Ebû Hanîfe şöyle dedi ( ) sözü ile,
meselenin cevabı, Ebû Hanîfe’nin mezhebine 
ya da Ebû Hanîfe’nin aslına göre böyledir…

sözü birbirinden farklıdır. Birincisi bizzat onun
kendi görüşünü ifade ederken; ikincisi onun fürû‘a
ilişkin görüşlerinden veya usul kurallarından 
hareketle tahrîc yöntemiyle çıkarılan hükmü ifa-
de eder. Aksi takdirde Hanefî hukukçuların Kerhî’-
nin tahrîcine göre şöyledir… ( ),
Tahâvî’nin tahrîci üzere böyledir…

gibi sözleri anlamsız kalır.46

Şu hususun unutulmaması gerekir ki, söz ko-
nusu ihtilaflar tahrîc yoluyla çıkarılan hükmün,
tahrîcin kaynağı olan görüşün sahibine nispet edi-
lip edilemeyeceği ile ilgilidir. Yoksa tahrîc yoluyla

42 Zerkeşî, el-Bahrü’l-muhît, VI, 127.
43 Râzî, Fahrettin Muhammed b. Ömer b. el-Hüseyn, el-Mahsûl fî ilmi’l-usûl, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1988, II, 441. Ayrıca bk. İsnevî, Cemâlüddîn Abdür-
rahim b. el-Hasen, Nihayetü’s-sûl fî şerhi Minhâci’l-vüsûl, ‘Alemü’l-Kütüb, ts., IV, 443.
44 Mutî‘î, Muhammed Behît, Süllemü’l-vusûl li şerhi Nihâyeti’l-sûl (İsnevî’nin Nihayetü’s-sûl fî şerhi Minhâci’l-vüsûl’ü ile birlikte),  ‘Alemü’l-Kütüb, ts., IV, 443.
45 Bâhüseyin, et-Tahrîc ‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn, s. 281-282. Usulcüler, izah kabilinden hiç örnek göstermeksizin lâzımu’l-mezheb hakkında salt teorik bilgi ver-
mekle yetinmişlerdir. Furû’la ilgili eserlerde ise kıyas yoluyla tahrîc ve nakil ile tahrîc için bolca örnekler bulunmasına rağmen yaptığımız araştırmalarda lâzımu’l-
mezheb ile ilgili örnekler bulamadık. Dolayısıyla lâzımu’l-mezhebin tanımına uygun füru hükümlerine ilişkin örnekler bulamadığımızdan ötürü metinde
gösterdiğimiz örnek her ne kadar Kelam ilmiyle ilgili olsa da konunun daha iyi anlaşılması için söz konusu örneği göstermeği uygun gördük. Buna karşılık Bâhüse-
yin, lâzımu’l-mezheb kavramının içeriğini daha geniş tutarak füru’la ilgili örnekler sunmaktadır. Fakat onun, hem bu kavrama ilişkin tanımı hem de getirmiş ol-
duğu örnekler usulcülerin tanımından ziyade her hangi bir akdin doğurduğu neticelerdir. Bu yüzden biz de onun getirmiş olduğu örnekleri göstermeği uygun
bulmadık. Konu hakkında daha fazla bilgi için bk. Bâhüseyin, et-Tahrîc ‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn, s. 282, 291-294.    
46 Dihlevî, Hüccetullâhi’l-bâliğa, I, 271; a.mlf., el-İnsâf fî beyâni esbâbi’l-ihtilâf, s. 92.
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ii-Nakil ile tahrîc, mezhep imamının birbirine benzeyen iki mesele hakkında farklı 
iki görü�ü olursa bu iki meseleyi birbirine kıyas ederek her birinin hükmünü di�erine 
vermeye denir. Yani bu yöntemle her birinin hükmü di�erine tahrîc yoluyla nakledilir. Bu 
durumda her iki meselenin iki hükmü olmu� olur; biri asıl hüküm, di�eri de tahrîcle elde 
edilen hükümdür. Bu yolla elde edilen hükmün görü� kayna�ı olan fakihe nispet edilmesi 
hususunda fikir ayrılıkları vardır.40  

Örne�in �mam �âfiî, vakit girdikten sonra yola çıkan kimsenin dört rekâtlık 
namazları kasredece�ini (iki rekât olarak kılaca�ını) söyler. Buna mukabil vakit girdikten 
sonra ay haline giren kadının temizlenince (namazını kılmadıysa) bu namazı kaza etmesi 
gerekti�ini ifade eder. Buna göre �âfiî, birinci meselede vaktin girmesini göz önünde 
bulundururken ikinci meselede bulundurmaz. Bazı �âfiî fukahâsı ise nakil ve tahrîc 
yöntemiyle her iki meselede iki görü�ün oldu�unu bildirmektedirler.41 �öyle ki vakit 
girdikten sonra yola çıkan kimse �âfiî’nin bizzat görü�üne göre dört rekâtlık namazları 
kasredecektir. Tahrîc yöntemi i�letilerek onun, hayızlı kadına ili�kin görü�ünden hareketle 
de bu namazları dört rekât olarak kılacaktır. Buna göre bu durumdaki yolcunun namazıyla 
ilgili iki görü� söz konusudur: Birincisi �mam �âfiî’nin vurgulamı� oldu�u dört rekâtlık 
namazların iki rekât; ikincisi ise tahrîcle elde edilen bu namazların tam (dört rekât) olarak 
kılınmasıdır. Aynı �ekilde namazı kılabilecek kadar vakit geçtikten sonra ay haline giren 
kadının bu vaktin namazını kaza edip etmeyece�i hususunda da iki görü� vardır: Birincisi 
�âfiî’nin bizzat kendi görü�ü olan namazı kaza edece�idir. �kincisi ise yolcunun namazına 
ili�kin görü�ünden hareketle tahrîc sayesinde elde edilen görü�tür ki o da namazın kaza 
edilmeyece�idir.      

iii-Lâzımu’l-mezheb, fakihin görü�ünden dil ve mantık gere�i çıkarılan hüküm 
�eklinde tanımlanabilir. Fakihin görü�ünün gerektirdi�i sonucun (����	
� 789) ona nispet 
edilmesinin caiz olmadı�ı söylenir. Örne�in �mam �âfiî’nin görü�ünün gerektirdi�i bir 
mesele hakkındaki hükmün ona izafe edilmesi caiz de�ildir. Zira fakihin herhangi bir 
konudaki görü�ünün gerektirdi�i ba�ka bir meseledeki hüküm bu fakihin görü�ü 
sayılmayaca�ı belirtilmekte ve bu husus ����4�:2	�����	
�789 �eklinde ifade edilmektedir.42 
Buna kar�ılık Fahrettin er-Râzî, iki mesele arasında fark varsa meselelerin birbirlerine 
hamledilmeyece�i; meseleler birbirine benziyorsa fakihin bir meseleye ili�kin görü�ünün 
di�er meseleye verilece�ini ve dolayısıyla bu ikinci meseleyle ilgili hükmün bu fakihin 

                                                           
40 Râfi‘î, Ebü’l-Kasım Abdülkerim b. Muhammed b. Abdülkerim el-Kazvînî, el-‘Azîz �erhu’l-Vecîz el-ma’rûf 

bi’�-�erhi’l-kebîr, thk. Ali Muhammed Muavvız ve Adil Ahmed Abdülmevcûd, Birinci Baskı, Dârü’l-
Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 1997, 200-201; Tûfî, �erhu Muhtasari’r-Ravza, III, 641-642; Remlî, �emsüddîn 
Muhammed b. Ebu’l-Abbâs, el-Mısrî, Nihâyetü’l-muhtâc ilâ �erhi’l-Minhâc, Üçüncü Baskı, Dâru’l-
Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 2003, I, 50. 

41 Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, el-Vesît fi’l-mezheb, thk. Ahmed Mahmud �brahim, 
Dâru’s-Selâm, 1997, II, 252; a.mlf., el-Vecîz fî fıkhı’l-�mam e�-�âfiî, thk. Ali Muhammed Muavvez - Adil 
Abdülmevcûd, �irketu Dâru’l-Erkam, Beyrut 1997, I, 187; Râfi‘î, el-‘Azîz �erhu’l-Vecîz, II, 226-227. Furu 
kitaplarında nakil ile tarhîc için bolca örnekler bulunmaktadır. Mesela farklı örnekler için bk. Gazzâlî, 
Vesît, I, 358, 360, 386; II, 94, 381; III, 490; IV, 543; V, 408; VI, 407; VII, 253; a.mlf., Vecîz, s.445; Râfi‘î, 
el-‘Azîz �erhu’l-Vecîz, IV, 328, 383; V, 447; Tûfî, �erhu Muhtasari’r-Ravza, III, 641-642.  

42 Zerke�î, el-Bahrü’l-muhît, VI, 127.  
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görü�ü sayılaca�ını belirtir.43 Ancak bazı �slam hukukçuları, fakihin görü�ünün 
gerektirdi�i sonucun muharrec bir görü� (����	
� ���	
) �eklinde ona nispet edilece�ini 
savunurlar. Ayrıca onlar bu görü�ün tercihe �ayan oldu�unu da söylerler.44 Örne�in Ebû 
Musa el-E�‘arî’ye, teklif-i mâ lâ yutâk olarak bilinen insanın gücünün yetmedi�i �eyle 
mükellef tutulmasının caiz oldu�u görü�ü isnad edilir; fakat onun bizzat bunu söyledi�i 
sabit de�ildir. Ancak âlimler bu görü�ü onun, insanın fiillerinin Allah tarafından yaratıldı�ı 
görü�ünden hareketle, yani tahrîc yöntemiyle elde etmi�lerdir. �öyle ki kulların fiillerini 
Allah yarattı�ına göre, bundan insanın, rabbinin fiiliyle mükellef tutuldu�u sonucu ortaya 
çıkar. Bu da güç yetirilmeyen �eyle teklifin caiz oldu�u neticesini do�urmaktadır.45  

�ahveliyullah ed-Dihlevî, tahrîc yöntemi ile elde edilen hükmün tahrîcin kayna�ı 
olan görü�ün sahibine izafe edilemeyece�ini �öyle izah eder: Hanefî mezhebine göre 
yazılan kitaplardaki her görü�ün Ebû Hanîfe ile �mameyne izafe edilmesi do�ru de�ildir. 
Tahrîc yöntemiyle çıkarılan görü� (el-kavlu’l-muharrec) ile, onların bizzat kendi 
görü�lerini birbirinden ayrı de�erlendirmek gerekir. Zira Ebû Hanîfe �öyle dedi (�$�2-3��4!��,)

��) sözü ile, meselenin cevabı, Ebû Hanîfe’nin mezhebine ya da Ebû Hanîfe’nin aslına 
göre böyledir… (
��� $�2-3� �4!� *+!� ����  !� $�2-3� �4!� ���#� ���� $	%&�	
� '
�() sözü birbirinden 
farklıdır. Birincisi bizzat onun kendi görü�ünü ifade ederken; ikincisi onun fürû‘a ili�kin 
görü�lerinden veya usul kurallarından hareketle tahrîc yöntemiyle çıkarılan hükmü ifade 
eder. Aksi takdirde Hanefî hukukçuların Kerhî’nin tahrîcine göre �öyledir… (� ;<��=� ���

����>�?	
), Tahâvî’nin tahrîci üzere böyledir… (
���@ ,AB	
�;<��=����) gibi sözleri anlamsız 
kalır.46       

�u hususun unutulmaması gerekir ki, söz konusu ihtilaflar tahrîc yoluyla çıkarılan 
hükmün, tahrîcin kayna�ı olan görü�ün sahibine nispet edilip edilemeyece�i ile ilgilidir. 
Yoksa tahrîc yoluyla elde edilen görü�ün mezhep içerisinden bir görü� olup olmadı�ıyla 
alakalı de�ildir. Buna göre herhangi bir mezhep imamının usulüne veya fıkhî görü�üne 
dayanarak tahrîc metoduyla elde edilen görü� mezhebin görü�lerinden bir görü� olarak 
kabul edilmelidir. �mam �âfiî’nin usul kaidelerinden veya onun fürûa ili�kin görü�lerinden 
hareketle çıkarılan hükmün, bizzat �âfiî’nin bir görü�ü olarak kabul edilip edilmemesi 
hususu yukarıda geçti�i üzere fukahâ arasında tartı�malara neden olmu�tur. Buna mukabil 

                                                           
43 Râzî, Fahrettin Muhammed b. Ömer b. el-Hüseyn, el-Mahsûl fî ilmi’l-usûl, Dâru’l-Kütübi’l-�lmiyye, 

Beyrut 1988, II, 441. Ayrıca bk. �snevî, Cemâlüddîn Abdürrahim b. el-Hasen, Nihayetü’s-sûl fî �erhi 
Minhâci’l-vüsûl, ‘Alemü’l-Kütüb, ts., IV, 443. 

44 Mutî‘î, Muhammed Behît, Süllemü’l-vusûl li �erhi Nihâyeti’l-sûl (�snevî’nin Nihayetü’s-sûl fî �erhi 
Minhâci’l-vüsûl’ü ile birlikte),  ‘Alemü’l-Kütüb, ts., IV, 443. 

45 Bâhüseyin, et-Tahrîc ‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn, s. 281-282. Usulcüler, izah kabilinden hiç örnek 
göstermeksizin lâzımu’l-mezheb hakkında salt teorik bilgi vermekle yetinmi�lerdir. Furû’la ilgili eserlerde 
ise kıyas yoluyla tahrîc ve nakil ile tahrîc için bolca örnekler bulunmasına ra�men yaptı�ımız 
ara�tırmalarda lâzımu’l-mezheb ile ilgili örnekler bulamadık. Dolayısıyla lâzımu’l-mezhebin tanımına 
uygun füru hükümlerine ili�kin örnekler bulamadı�ımızdan ötürü metinde gösterdi�imiz örnek her ne kadar 
Kelam ilmiyle ilgili olsa da konunun daha iyi anla�ılması için söz konusu örne�i gösterme�i uygun gördük. 
Buna kar�ılık Bâhüseyin, lâzımu’l-mezheb kavramının içeri�ini daha geni� tutarak füru’la ilgili örnekler 
sunmaktadır. Fakat onun, hem bu kavrama ili�kin tanımı hem de getirmi� oldu�u örnekler usulcülerin 
tanımından ziyade her hangi bir akdin do�urdu�u neticelerdir. Bu yüzden biz de onun getirmi� oldu�u 
örnekleri gösterme�i uygun bulmadık. Konu hakkında daha fazla bilgi için bk. Bâhüseyin, et-Tahrîc 
‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn, s. 282, 291-294.     

46 Dihlevî, Hüccetullâhi’l-bâli�a, I, 271; a.mlf., el-�nsâf fî beyâni esbâbi’l-ihtilâf, s. 92. 
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ii-Nakil ile tahrîc, mezhep imamının birbirine benzeyen iki mesele hakkında farklı 
iki görü�ü olursa bu iki meseleyi birbirine kıyas ederek her birinin hükmünü di�erine 
vermeye denir. Yani bu yöntemle her birinin hükmü di�erine tahrîc yoluyla nakledilir. Bu 
durumda her iki meselenin iki hükmü olmu� olur; biri asıl hüküm, di�eri de tahrîcle elde 
edilen hükümdür. Bu yolla elde edilen hükmün görü� kayna�ı olan fakihe nispet edilmesi 
hususunda fikir ayrılıkları vardır.40  

Örne�in �mam �âfiî, vakit girdikten sonra yola çıkan kimsenin dört rekâtlık 
namazları kasredece�ini (iki rekât olarak kılaca�ını) söyler. Buna mukabil vakit girdikten 
sonra ay haline giren kadının temizlenince (namazını kılmadıysa) bu namazı kaza etmesi 
gerekti�ini ifade eder. Buna göre �âfiî, birinci meselede vaktin girmesini göz önünde 
bulundururken ikinci meselede bulundurmaz. Bazı �âfiî fukahâsı ise nakil ve tahrîc 
yöntemiyle her iki meselede iki görü�ün oldu�unu bildirmektedirler.41 �öyle ki vakit 
girdikten sonra yola çıkan kimse �âfiî’nin bizzat görü�üne göre dört rekâtlık namazları 
kasredecektir. Tahrîc yöntemi i�letilerek onun, hayızlı kadına ili�kin görü�ünden hareketle 
de bu namazları dört rekât olarak kılacaktır. Buna göre bu durumdaki yolcunun namazıyla 
ilgili iki görü� söz konusudur: Birincisi �mam �âfiî’nin vurgulamı� oldu�u dört rekâtlık 
namazların iki rekât; ikincisi ise tahrîcle elde edilen bu namazların tam (dört rekât) olarak 
kılınmasıdır. Aynı �ekilde namazı kılabilecek kadar vakit geçtikten sonra ay haline giren 
kadının bu vaktin namazını kaza edip etmeyece�i hususunda da iki görü� vardır: Birincisi 
�âfiî’nin bizzat kendi görü�ü olan namazı kaza edece�idir. �kincisi ise yolcunun namazına 
ili�kin görü�ünden hareketle tahrîc sayesinde elde edilen görü�tür ki o da namazın kaza 
edilmeyece�idir.      

iii-Lâzımu’l-mezheb, fakihin görü�ünden dil ve mantık gere�i çıkarılan hüküm 
�eklinde tanımlanabilir. Fakihin görü�ünün gerektirdi�i sonucun (����	
� 789) ona nispet 
edilmesinin caiz olmadı�ı söylenir. Örne�in �mam �âfiî’nin görü�ünün gerektirdi�i bir 
mesele hakkındaki hükmün ona izafe edilmesi caiz de�ildir. Zira fakihin herhangi bir 
konudaki görü�ünün gerektirdi�i ba�ka bir meseledeki hüküm bu fakihin görü�ü 
sayılmayaca�ı belirtilmekte ve bu husus ����4�:2	�����	
�789 �eklinde ifade edilmektedir.42 
Buna kar�ılık Fahrettin er-Râzî, iki mesele arasında fark varsa meselelerin birbirlerine 
hamledilmeyece�i; meseleler birbirine benziyorsa fakihin bir meseleye ili�kin görü�ünün 
di�er meseleye verilece�ini ve dolayısıyla bu ikinci meseleyle ilgili hükmün bu fakihin 

                                                           
40 Râfi‘î, Ebü’l-Kasım Abdülkerim b. Muhammed b. Abdülkerim el-Kazvînî, el-‘Azîz �erhu’l-Vecîz el-ma’rûf 

bi’�-�erhi’l-kebîr, thk. Ali Muhammed Muavvız ve Adil Ahmed Abdülmevcûd, Birinci Baskı, Dârü’l-
Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 1997, 200-201; Tûfî, �erhu Muhtasari’r-Ravza, III, 641-642; Remlî, �emsüddîn 
Muhammed b. Ebu’l-Abbâs, el-Mısrî, Nihâyetü’l-muhtâc ilâ �erhi’l-Minhâc, Üçüncü Baskı, Dâru’l-
Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 2003, I, 50. 

41 Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, el-Vesît fi’l-mezheb, thk. Ahmed Mahmud �brahim, 
Dâru’s-Selâm, 1997, II, 252; a.mlf., el-Vecîz fî fıkhı’l-�mam e�-�âfiî, thk. Ali Muhammed Muavvez - Adil 
Abdülmevcûd, �irketu Dâru’l-Erkam, Beyrut 1997, I, 187; Râfi‘î, el-‘Azîz �erhu’l-Vecîz, II, 226-227. Furu 
kitaplarında nakil ile tarhîc için bolca örnekler bulunmaktadır. Mesela farklı örnekler için bk. Gazzâlî, 
Vesît, I, 358, 360, 386; II, 94, 381; III, 490; IV, 543; V, 408; VI, 407; VII, 253; a.mlf., Vecîz, s.445; Râfi‘î, 
el-‘Azîz �erhu’l-Vecîz, IV, 328, 383; V, 447; Tûfî, �erhu Muhtasari’r-Ravza, III, 641-642.  

42 Zerke�î, el-Bahrü’l-muhît, VI, 127.  
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görü�ü sayılaca�ını belirtir.43 Ancak bazı �slam hukukçuları, fakihin görü�ünün 
gerektirdi�i sonucun muharrec bir görü� (����	
� ���	
) �eklinde ona nispet edilece�ini 
savunurlar. Ayrıca onlar bu görü�ün tercihe �ayan oldu�unu da söylerler.44 Örne�in Ebû 
Musa el-E�‘arî’ye, teklif-i mâ lâ yutâk olarak bilinen insanın gücünün yetmedi�i �eyle 
mükellef tutulmasının caiz oldu�u görü�ü isnad edilir; fakat onun bizzat bunu söyledi�i 
sabit de�ildir. Ancak âlimler bu görü�ü onun, insanın fiillerinin Allah tarafından yaratıldı�ı 
görü�ünden hareketle, yani tahrîc yöntemiyle elde etmi�lerdir. �öyle ki kulların fiillerini 
Allah yarattı�ına göre, bundan insanın, rabbinin fiiliyle mükellef tutuldu�u sonucu ortaya 
çıkar. Bu da güç yetirilmeyen �eyle teklifin caiz oldu�u neticesini do�urmaktadır.45  

�ahveliyullah ed-Dihlevî, tahrîc yöntemi ile elde edilen hükmün tahrîcin kayna�ı 
olan görü�ün sahibine izafe edilemeyece�ini �öyle izah eder: Hanefî mezhebine göre 
yazılan kitaplardaki her görü�ün Ebû Hanîfe ile �mameyne izafe edilmesi do�ru de�ildir. 
Tahrîc yöntemiyle çıkarılan görü� (el-kavlu’l-muharrec) ile, onların bizzat kendi 
görü�lerini birbirinden ayrı de�erlendirmek gerekir. Zira Ebû Hanîfe �öyle dedi (�$�2-3��4!��,)

��) sözü ile, meselenin cevabı, Ebû Hanîfe’nin mezhebine ya da Ebû Hanîfe’nin aslına 
göre böyledir… (
��� $�2-3� �4!� *+!� ����  !� $�2-3� �4!� ���#� ���� $	%&�	
� '
�() sözü birbirinden 
farklıdır. Birincisi bizzat onun kendi görü�ünü ifade ederken; ikincisi onun fürû‘a ili�kin 
görü�lerinden veya usul kurallarından hareketle tahrîc yöntemiyle çıkarılan hükmü ifade 
eder. Aksi takdirde Hanefî hukukçuların Kerhî’nin tahrîcine göre �öyledir… (� ;<��=� ���

����>�?	
), Tahâvî’nin tahrîci üzere böyledir… (
���@ ,AB	
�;<��=����) gibi sözleri anlamsız 
kalır.46       

�u hususun unutulmaması gerekir ki, söz konusu ihtilaflar tahrîc yoluyla çıkarılan 
hükmün, tahrîcin kayna�ı olan görü�ün sahibine nispet edilip edilemeyece�i ile ilgilidir. 
Yoksa tahrîc yoluyla elde edilen görü�ün mezhep içerisinden bir görü� olup olmadı�ıyla 
alakalı de�ildir. Buna göre herhangi bir mezhep imamının usulüne veya fıkhî görü�üne 
dayanarak tahrîc metoduyla elde edilen görü� mezhebin görü�lerinden bir görü� olarak 
kabul edilmelidir. �mam �âfiî’nin usul kaidelerinden veya onun fürûa ili�kin görü�lerinden 
hareketle çıkarılan hükmün, bizzat �âfiî’nin bir görü�ü olarak kabul edilip edilmemesi 
hususu yukarıda geçti�i üzere fukahâ arasında tartı�malara neden olmu�tur. Buna mukabil 

                                                           
43 Râzî, Fahrettin Muhammed b. Ömer b. el-Hüseyn, el-Mahsûl fî ilmi’l-usûl, Dâru’l-Kütübi’l-�lmiyye, 

Beyrut 1988, II, 441. Ayrıca bk. �snevî, Cemâlüddîn Abdürrahim b. el-Hasen, Nihayetü’s-sûl fî �erhi 
Minhâci’l-vüsûl, ‘Alemü’l-Kütüb, ts., IV, 443. 

44 Mutî‘î, Muhammed Behît, Süllemü’l-vusûl li �erhi Nihâyeti’l-sûl (�snevî’nin Nihayetü’s-sûl fî �erhi 
Minhâci’l-vüsûl’ü ile birlikte),  ‘Alemü’l-Kütüb, ts., IV, 443. 

45 Bâhüseyin, et-Tahrîc ‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn, s. 281-282. Usulcüler, izah kabilinden hiç örnek 
göstermeksizin lâzımu’l-mezheb hakkında salt teorik bilgi vermekle yetinmi�lerdir. Furû’la ilgili eserlerde 
ise kıyas yoluyla tahrîc ve nakil ile tahrîc için bolca örnekler bulunmasına ra�men yaptı�ımız 
ara�tırmalarda lâzımu’l-mezheb ile ilgili örnekler bulamadık. Dolayısıyla lâzımu’l-mezhebin tanımına 
uygun füru hükümlerine ili�kin örnekler bulamadı�ımızdan ötürü metinde gösterdi�imiz örnek her ne kadar 
Kelam ilmiyle ilgili olsa da konunun daha iyi anla�ılması için söz konusu örne�i gösterme�i uygun gördük. 
Buna kar�ılık Bâhüseyin, lâzımu’l-mezheb kavramının içeri�ini daha geni� tutarak füru’la ilgili örnekler 
sunmaktadır. Fakat onun, hem bu kavrama ili�kin tanımı hem de getirmi� oldu�u örnekler usulcülerin 
tanımından ziyade her hangi bir akdin do�urdu�u neticelerdir. Bu yüzden biz de onun getirmi� oldu�u 
örnekleri gösterme�i uygun bulmadık. Konu hakkında daha fazla bilgi için bk. Bâhüseyin, et-Tahrîc 
‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn, s. 282, 291-294.     

46 Dihlevî, Hüccetullâhi’l-bâli�a, I, 271; a.mlf., el-�nsâf fî beyâni esbâbi’l-ihtilâf, s. 92. 
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görü�ü sayılaca�ını belirtir.43 Ancak bazı �slam hukukçuları, fakihin görü�ünün 
gerektirdi�i sonucun muharrec bir görü� (����	
� ���	
) �eklinde ona nispet edilece�ini 
savunurlar. Ayrıca onlar bu görü�ün tercihe �ayan oldu�unu da söylerler.44 Örne�in Ebû 
Musa el-E�‘arî’ye, teklif-i mâ lâ yutâk olarak bilinen insanın gücünün yetmedi�i �eyle 
mükellef tutulmasının caiz oldu�u görü�ü isnad edilir; fakat onun bizzat bunu söyledi�i 
sabit de�ildir. Ancak âlimler bu görü�ü onun, insanın fiillerinin Allah tarafından yaratıldı�ı 
görü�ünden hareketle, yani tahrîc yöntemiyle elde etmi�lerdir. �öyle ki kulların fiillerini 
Allah yarattı�ına göre, bundan insanın, rabbinin fiiliyle mükellef tutuldu�u sonucu ortaya 
çıkar. Bu da güç yetirilmeyen �eyle teklifin caiz oldu�u neticesini do�urmaktadır.45  

�ahveliyullah ed-Dihlevî, tahrîc yöntemi ile elde edilen hükmün tahrîcin kayna�ı 
olan görü�ün sahibine izafe edilemeyece�ini �öyle izah eder: Hanefî mezhebine göre 
yazılan kitaplardaki her görü�ün Ebû Hanîfe ile �mameyne izafe edilmesi do�ru de�ildir. 
Tahrîc yöntemiyle çıkarılan görü� (el-kavlu’l-muharrec) ile, onların bizzat kendi 
görü�lerini birbirinden ayrı de�erlendirmek gerekir. Zira Ebû Hanîfe �öyle dedi (�$�2-3��4!��,)

��) sözü ile, meselenin cevabı, Ebû Hanîfe’nin mezhebine ya da Ebû Hanîfe’nin aslına 
göre böyledir… (
��� $�2-3� �4!� *+!� ����  !� $�2-3� �4!� ���#� ���� $	%&�	
� '
�() sözü birbirinden 
farklıdır. Birincisi bizzat onun kendi görü�ünü ifade ederken; ikincisi onun fürû‘a ili�kin 
görü�lerinden veya usul kurallarından hareketle tahrîc yöntemiyle çıkarılan hükmü ifade 
eder. Aksi takdirde Hanefî hukukçuların Kerhî’nin tahrîcine göre �öyledir… (� ;<��=� ���

����>�?	
), Tahâvî’nin tahrîci üzere böyledir… (
���@ ,AB	
�;<��=����) gibi sözleri anlamsız 
kalır.46       

�u hususun unutulmaması gerekir ki, söz konusu ihtilaflar tahrîc yoluyla çıkarılan 
hükmün, tahrîcin kayna�ı olan görü�ün sahibine nispet edilip edilemeyece�i ile ilgilidir. 
Yoksa tahrîc yoluyla elde edilen görü�ün mezhep içerisinden bir görü� olup olmadı�ıyla 
alakalı de�ildir. Buna göre herhangi bir mezhep imamının usulüne veya fıkhî görü�üne 
dayanarak tahrîc metoduyla elde edilen görü� mezhebin görü�lerinden bir görü� olarak 
kabul edilmelidir. �mam �âfiî’nin usul kaidelerinden veya onun fürûa ili�kin görü�lerinden 
hareketle çıkarılan hükmün, bizzat �âfiî’nin bir görü�ü olarak kabul edilip edilmemesi 
hususu yukarıda geçti�i üzere fukahâ arasında tartı�malara neden olmu�tur. Buna mukabil 
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göstermeksizin lâzımu’l-mezheb hakkında salt teorik bilgi vermekle yetinmi�lerdir. Furû’la ilgili eserlerde 
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görü�ü sayılaca�ını belirtir.43 Ancak bazı �slam hukukçuları, fakihin görü�ünün 
gerektirdi�i sonucun muharrec bir görü� (����	
� ���	
) �eklinde ona nispet edilece�ini 
savunurlar. Ayrıca onlar bu görü�ün tercihe �ayan oldu�unu da söylerler.44 Örne�in Ebû 
Musa el-E�‘arî’ye, teklif-i mâ lâ yutâk olarak bilinen insanın gücünün yetmedi�i �eyle 
mükellef tutulmasının caiz oldu�u görü�ü isnad edilir; fakat onun bizzat bunu söyledi�i 
sabit de�ildir. Ancak âlimler bu görü�ü onun, insanın fiillerinin Allah tarafından yaratıldı�ı 
görü�ünden hareketle, yani tahrîc yöntemiyle elde etmi�lerdir. �öyle ki kulların fiillerini 
Allah yarattı�ına göre, bundan insanın, rabbinin fiiliyle mükellef tutuldu�u sonucu ortaya 
çıkar. Bu da güç yetirilmeyen �eyle teklifin caiz oldu�u neticesini do�urmaktadır.45  

�ahveliyullah ed-Dihlevî, tahrîc yöntemi ile elde edilen hükmün tahrîcin kayna�ı 
olan görü�ün sahibine izafe edilemeyece�ini �öyle izah eder: Hanefî mezhebine göre 
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Tahrîc yöntemiyle çıkarılan görü� (el-kavlu’l-muharrec) ile, onların bizzat kendi 
görü�lerini birbirinden ayrı de�erlendirmek gerekir. Zira Ebû Hanîfe �öyle dedi (�$�2-3��4!��,)

��) sözü ile, meselenin cevabı, Ebû Hanîfe’nin mezhebine ya da Ebû Hanîfe’nin aslına 
göre böyledir… (
��� $�2-3� �4!� *+!� ����  !� $�2-3� �4!� ���#� ���� $	%&�	
� '
�() sözü birbirinden 
farklıdır. Birincisi bizzat onun kendi görü�ünü ifade ederken; ikincisi onun fürû‘a ili�kin 
görü�lerinden veya usul kurallarından hareketle tahrîc yöntemiyle çıkarılan hükmü ifade 
eder. Aksi takdirde Hanefî hukukçuların Kerhî’nin tahrîcine göre �öyledir… (� ;<��=� ���

����>�?	
), Tahâvî’nin tahrîci üzere böyledir… (
���@ ,AB	
�;<��=����) gibi sözleri anlamsız 
kalır.46       

�u hususun unutulmaması gerekir ki, söz konusu ihtilaflar tahrîc yoluyla çıkarılan 
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dayanarak tahrîc metoduyla elde edilen görü� mezhebin görü�lerinden bir görü� olarak 
kabul edilmelidir. �mam �âfiî’nin usul kaidelerinden veya onun fürûa ili�kin görü�lerinden 
hareketle çıkarılan hükmün, bizzat �âfiî’nin bir görü�ü olarak kabul edilip edilmemesi 
hususu yukarıda geçti�i üzere fukahâ arasında tartı�malara neden olmu�tur. Buna mukabil 
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Yoksa tahrîc yoluyla elde edilen görü�ün mezhep içerisinden bir görü� olup olmadı�ıyla 
alakalı de�ildir. Buna göre herhangi bir mezhep imamının usulüne veya fıkhî görü�üne 
dayanarak tahrîc metoduyla elde edilen görü� mezhebin görü�lerinden bir görü� olarak 
kabul edilmelidir. �mam �âfiî’nin usul kaidelerinden veya onun fürûa ili�kin görü�lerinden 
hareketle çıkarılan hükmün, bizzat �âfiî’nin bir görü�ü olarak kabul edilip edilmemesi 
hususu yukarıda geçti�i üzere fukahâ arasında tartı�malara neden olmu�tur. Buna mukabil 

                                                           
43 Râzî, Fahrettin Muhammed b. Ömer b. el-Hüseyn, el-Mahsûl fî ilmi’l-usûl, Dâru’l-Kütübi’l-�lmiyye, 

Beyrut 1988, II, 441. Ayrıca bk. �snevî, Cemâlüddîn Abdürrahim b. el-Hasen, Nihayetü’s-sûl fî �erhi 
Minhâci’l-vüsûl, ‘Alemü’l-Kütüb, ts., IV, 443. 

44 Mutî‘î, Muhammed Behît, Süllemü’l-vusûl li �erhi Nihâyeti’l-sûl (�snevî’nin Nihayetü’s-sûl fî �erhi 
Minhâci’l-vüsûl’ü ile birlikte),  ‘Alemü’l-Kütüb, ts., IV, 443. 

45 Bâhüseyin, et-Tahrîc ‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn, s. 281-282. Usulcüler, izah kabilinden hiç örnek 
göstermeksizin lâzımu’l-mezheb hakkında salt teorik bilgi vermekle yetinmi�lerdir. Furû’la ilgili eserlerde 
ise kıyas yoluyla tahrîc ve nakil ile tahrîc için bolca örnekler bulunmasına ra�men yaptı�ımız 
ara�tırmalarda lâzımu’l-mezheb ile ilgili örnekler bulamadık. Dolayısıyla lâzımu’l-mezhebin tanımına 
uygun füru hükümlerine ili�kin örnekler bulamadı�ımızdan ötürü metinde gösterdi�imiz örnek her ne kadar 
Kelam ilmiyle ilgili olsa da konunun daha iyi anla�ılması için söz konusu örne�i gösterme�i uygun gördük. 
Buna kar�ılık Bâhüseyin, lâzımu’l-mezheb kavramının içeri�ini daha geni� tutarak füru’la ilgili örnekler 
sunmaktadır. Fakat onun, hem bu kavrama ili�kin tanımı hem de getirmi� oldu�u örnekler usulcülerin 
tanımından ziyade her hangi bir akdin do�urdu�u neticelerdir. Bu yüzden biz de onun getirmi� oldu�u 
örnekleri gösterme�i uygun bulmadık. Konu hakkında daha fazla bilgi için bk. Bâhüseyin, et-Tahrîc 
‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn, s. 282, 291-294.     

46 Dihlevî, Hüccetullâhi’l-bâli�a, I, 271; a.mlf., el-�nsâf fî beyâni esbâbi’l-ihtilâf, s. 92. 
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elde edilen görüşün mezhep içerisinden bir görüş
olup olmadığıyla alakalı değildir. Buna göre her-
hangi bir mezhep imamının usulüne veya fıkhî gö-
rüşüne dayanarak tahrîc metoduyla elde edilen
görüş mezhebin görüşlerinden bir görüş olarak
kabul edilmelidir. İmam Şâfiî’nin usul kaidelerin-
den veya onun fürûa ilişkin görüşlerinden hare-
ketle çıkarılan hükmün, bizzat Şâfiî’nin bir görüşü
olarak kabul edilip edilmemesi hususu yukarıda
geçtiği üzere fukahâ arasında tartışmalara neden ol-
muştur. Buna mukabil böyle bir hükmün onun
mezhebine mensup fakihin görüşü olarak kabul
edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.  

V. TAHRÎCİN FAYDALARI

Usul kaideleri, fakihi hüküm çıkarırken hataya
düşmekten koruduğu gibi47 tahrîc yöntemi de gün-
cel fıkıh problemlerine çözüm üretirken muharrici
yanlış bir sonuca varmaktan muhafaza eder. Usul
prensipleri ve imamların fıkha ilişkin görüşleri,
yeni fıkhî problemlere çözüm arayan hukukçunun
işini kolaylaştırır ve ifade ettiğimiz gibi hata oran-
larını minimize ederek çıkardığı hükümlere karşı
güveni artırır. Öte taraftan yeni bir mesele hak-
kında verilecek hüküm usul kaidesine veya imam-
ların görüşlerine dayanmazsa, her fakih kendi özel
bakış açısıyla hüküm çıkarır. Ayrıca belli bir
prensibe dayanmayan hükümler insanlara güven
vermeyebilir. Zira bir usule bağlı olmayan hu-
kukçunun varacağı neticeler birbiriyle çelişen hü-
kümler barındırabilir. Buna karşılık önceden belirli
bir metod tespit edilir ve ona göre hükümler çıka-
rılırsa bu tür olumsuzlukların önüne geçilir. Ayrıca
ictihad şartlarını taşımayanlar, müctehidlerin hü-
kümlere varırken dayandıkları delilleri ve o delil-
lerden bu hükümlere nasıl ulaştıklarını öğrenerek,
onlardan nakledilen hükümleri gönül huzuru
içinde kabullenmiş olacaklardır.

Nitekim Şâfiî fukahâsından Zencânî, “fürû‘,
asıllara dayanır. Dolayısıyla hükümleri nasıl is-
tinbat edeceğini bilmeyen ve fer‘î hükümlerle de-
lilleri arasındaki bağlantıyı kuramayan kişinin,
bu alana girmesi uygun değildir ve delillerden
hüküm elde etmesi mümkün olmaz. Çünkü fer‘î
meselelerin dayandığı asılları bilmeyen kimse, bu
meseleleri kavrayamaz”,48 diyerek fer‘î meselele-
rin usul kurallarıyla ilişkilendirilmesi gerektiğini
vurgular. Ayrıca fıkhî hükümleri usul kaidelerine
bağlamak, müctehidler arasındaki fikir ayrılıkla-
rının şer‘î kaynaklara dayandığını bilmek49 ve fu-
kahânın fürûa ilişkin görüşlerini delilleriyle
birlikte öğrenmek muharrice delil yönünden en
güçlü olan görüşü tercih etme imkânını sağlar ve
bu sayede muharricin, problemleri çözme kabili-
yeti gelişir.50 Bunun yanında tahrîc, muharricin
fıkıh melekesini geliştirir, kendisine istinbat, 
tercih ve meseleleri delillere bağlama yete-
neğini kazandırır. Ayrıca yeni çıkan meselelere
nasıl çözüm bulması gerektiğini de öğretir.51 Böy-
lece muharric problemlere karşı basiretli olur ve
yeni meselelere kolay bir şekilde çözüm üretebi-
lir.

Tahrîc yönteminin önemli faydalarından 
birisi de şudur: Tahrîc yapan fakih, müctehid-
lerin istinbat ettikleri hükümlerdeki fikir ayrılık-
larının gelişi güzel olmadığını, bilâkis bu ihtilaf-
ların onların birbirinden farklı ictihad metot ve
esaslara sahip olduklarından ötürü olduğunu
anlar.52

Öte yandan tahrîc sayesinde fıkıh usulünün
pratik yönü ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle
usul kurallarının pratiğe uygulanmasıyla usul kai-
delerine terettüp eden faydalar belirir, usûl-fürû‘
ilişkilendirilmesi de gerçekleşmiş ve asırlar boyu
var olan bu iki disiplin arasındaki kopukluk gide-
rilmiş olur.53

47 Mustafa Yıldırım, Mecelle’nin Küllî Kâideleri, İkinci Baskı, İİFVY., İzmir 2009, s. 18.
48 Zencânî, Ebü’l-Menâkıb Şihâbüddîn Mahmud b. Ahmed b. Mahmud b. Bahtiyâr, Tahrîcü’l-fürû‘ ‘ale’l-usûl, thk. Muhammed Edîb Salih, Dördüncü Baskı, Mües-
sesetü’r-Risâle, Beyrut 1982, s. 34.
49 Bâhüseyin, et-Tahrîc ‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn, s. 58.
50 Nevevî, Mecmû‘, I, 19.
51 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 487; Bâhüseyin, et-Tahrîc ‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn, s. 57, 188.
52 Bâhüseyin, et-Tahrîc ‘inde’l-fukahâ’ ve’l-usûliyyîn, s. 57.
53 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 488.
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VI. TAHRÎCİN ÖNEMİ

Mezhep imamlarının ve büyük fakihlerin vefatını
takiben Müslümanların karşılaştıkları yeni me-
selelerin hükmünü belirleme hususunda tahrîc
esasına dayalı fıkıh üretim süreci başlamıştır. Do-
layısıyla çağdaş İslam hukukçularının da fıkıh
problemlerinin çözümünde mutlak muctehid tavrı
sergilemek yerine mezhep imamlarının usul kaide-
lerini ve fürû meselelerine getirdikleri çözümleri
dikkate almaları daha uygun olur. Zira fıkhî bir
meseleyi belirli bir mezhebin sistematik ve meto-
dolojik bütünlüğü içinde ele alıp değerlendirme-
nin meselelerle ilgili hükümlerin tutarlığı ve
hukukî istikrarın sağlanması bakımından önemi
inkâr edilemez. Öte yandan belirli bir mezhebin
metodolojisine, bilgi ve birikimine bağlı kalmaksı-
zın yeni meselelere çözüm üreten hukukçu, çevre-
sindeki şartların etkisinden, heva ve hevesini işin
içine katmaktan emin olamayabilir.

Tahrîcle elde edilmek istenen ise, fıkıh mantı-
ğını oluşturmaktır. Bu vesileyle günümüzde fıkıh
problemleri meselelerinde birliktelik sağlanmış
olur. Dolayısıyla dağınık olan günümüz fıkıh prob-
lemlerinin dayandığı asılları tespit etmek ve mese-
lelerin bu asıllardan hangisine dayandığını ve
dayandırılan asıldan nasıl çıkarıldığını ortaya
koymak gerekir. Tabii ki bunu yaparken yeni
fıkhî meseleler ile bu meselelere ait hükümlerin
kendilerinden çıkarılmaya çalışıldığı fer‘î mesele-
ler ve usul kaideleri arasındaki bağlantı yönünü bil-
mek şarttır. Farklı usul ve kaidelere dayanan ve
dağınık bir görüntü sergileyen günümüz fıkıh me-
seleleri tahrîc yöntemi sayesinde bu dağınıklıktan
kurtulur. Kısacası tahrîc yöntemi, fıkhî meselelerde
yöntem birliğinin sağlanması ve hangi metodun
takip edildiğini göstermesi açısından önem taşı-
maktadır.

Şu halde mezhep birikiminden yararlanmak
daha sağlam bir yöntemdir. Buna göre mezhep bi-
rikimiyle ilgili tasavvurları ve mezheplerin fetvada
esas aldıkları görüşler göz önünde bulundurulmalı-

dır. Zira delilleri değerlendirme imkânına sahip ol-
mayan bir müslüman için, belirli bir mezhebin esas
alınması, toplumda uygulama kolaylığı ve kendi
içinde tutarlılık sağlaması yanında metodolojik çe-
lişki ihtimalini de en aza indiren güvenli bir yol
olarak kabul edilmektedir.54 Dolayısıyla tahrîc faa-
liyetinde bulunulurken müctehid imamların ve
seçkin talebelerinin ictihadlarını sistematik bi-
çimde derleyip temellendirmek gerekir. Güncel
fıkhî meselelerde istikrarın sağlanması ve hukuk
güvenliğinin elde edilmesi, sistemleştirilmiş mez-
hep imamlarının fıkhî görüşlerine bağlı kalınmakla
sağlanır. Dolayısıyla mezhep imamlarının, nassları
yorumlamaları dikkate alınmalıdır. Ayrıca tahrîc
yöntemi vesilesiyle benimsenen görüşün hangi
mezhebin genel ilkelerine dayandırıldığı belirtil-
meli, hatta bu mezhebin bir görüşü olarak ifade
edilmelidir. 

Öte yandan bağımsız ictihadda bulunulması
halinde bazen her yönden birbirine benzeyen me-
seleler hakkında zıt hükümler verilebilir. Hatta
aynı ülkede yaşayan ve aynı mezhebe bağlı olan
İslam hukukçularının vardığı hükümler birbirin-
den farklı olabilir. Ancak bir meselede delil ve
yorum farklılığı sebebiyle birbirine zıt iki çözümü,
mezheplerin metodolojik anlayışları açısından izah
etmek kolaydır. Zira her mezhebin benimsediği il-
keler bellidir ve bu ilkelerin farklılığından farklı
sonuçların intaç etmesi doğaldır. Ayrıca mezhep-
lerin varlığı ve farklı yöntemlere başvurmaları
müslümanlarca benimsendiği için bir meselede
farklı iki çözümün bazı sıkıntılara sebebiyet vere-
ceğini iddia etmek doğru olmaz. Çünkü aynı zaman
diliminde aynı ülkede yaşayan, fakat farklı hukuk
sistemine bağlı olduğunu düşünen insanlar ara-
sında farklı hukuk kurallarının uygulanması
mümkündür. Nitekim Osmanlı’da Hukuk-ı Aile
Kararnamesi’nde Mûsevîler ve İsevîler’le ilgili dü-
zenlemeler yapıldığı halde55 onlara farklı hüküm-
lerin uygulanması mümkün oldu.56 Buna mukabil
herhangi bir mezhebin anlayışına bağlı kalmaksı-
zın bağımsız ictihad sonucu ortaya çıkan böyle bir

54 İbrahim Kâfi Dönmez, Fıkıh Usulü İncelemeleri, İSAM Yayınları, İstanbul 2014, s. 165.
55 Örnek için bk. Osmanlı Hukuk-i Aile Kararnamesi, 20-32, 40-44, 59-68, 78-79.
56 Dönmez, Fıkıh Usulü İncelemeleri, s. 187.
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zıtlığı ilmî açıdan açıklamak oldukça güçtür. Dola-
yısıyla aynı zamanda aynı konuda farklı hükümle-
rin uygulanması beraberinde bir takım sıkıntılar
getirir. Hukuka karşı güveni sarsar. En azından bir
ülkenin genelinde hukuk birliği esasına göre hu-
kukî çözümün getirilmesi ya da hangi mezhebin
prensibine göre hareket edildiğinin bildirilmesi
daha uygun olduğu düşüncesindeyiz.57

Konu hakkında son olarak şunu söyleyebiliriz:
Her bir fıkıh mezhebinin bünyesinde o mezhebin
usulünü esas alarak yeni fıkhî meseleler hakkında
çözümler üretme hususunda ehil kişi ve fetva ku-
rullarının58 işi, önceki ictihadlar arasında bir tercih
yapmakla sınırlı olmayıp yeni meseleler için fıkhın
genel prensipleri ve metodolojisi çerçevesinde yeni
çözümler ortaya koymak olduğu dikkate alınırsa bu
tür faaliyetlerin ne kadar önemli olduğu daha iyi
anlaşılır.59

VII. MUHARRİCİN DİKKAT ETMESİ 
GEREKEN HUSUSLAR

Sosyal ve ekonomik bakımdan hızlı değişim ve ge-
lişime paralel olarak çağdaş İslam hukukçularını
alakadar eden çok sayıda fıkhî mesele ortaya çık-
maktadır ve hukukî çözüm beklemektedir.60 Çö-
zümler üretirken de bir takım hususları göz önünde
bulundurmak gerekir. Her şeyden önce fıkıh prob-
lemlerin tanımlanması ve sınırlarının açık bir şe-
kilde ortaya konması şarttır. Zira ele alınan
meselenin hükmünü doğru bir şekilde belirlemek,
söz konusu meselenin mahiyetinin iyi tanımlan-
masına bağlıdır. Aksi takdirde meseleye yanlış bir
hüküm bağlanabilir. Buna göre günümüz fıkıh
problemlerinin çözümünde İslam hukukçusunun
hareket noktası, öncelikle meseledeki problemin
tespit ve teşhis edilmesidir.61

Günümüz fıkıh problemlerinin tahrîc edilmek
istendiği usul kaidesiyle bağlantısı farklı açılardan
değişik şekillerde kurulabilir ve buna dikkat edil-
mesi gerekir. Dolayısıyla burada önemli olan, mu-
harricin usul kaidesi ile yeni mesele arasında
sağlam bir bağ kurabilmesidir. Yani usûl-fürû‘ sağ-
lam bir şekilde ilişkilendirilmelidir.62 Bu ilişkilen-
dirme ancak tahrîcde bulunan fakihin hem usul
hem fürûa hâkimiyetiyle sağlanabilir. Nitekim Mâ-
likî fukahâsından Karâfî, fıkıh usulünü iyi bilme-
yen kimsenin herhangi fer‘î bir konuyu veya
güncel bir meseleyi ne imamının usul kaideleri ne
de ondan nakledilen fıkhî meseleler üzerine tahrîc
edebileceğine dikkat çekmekte ve tahrîcde bulu-
nacak kimsenin öncelikle fıkıh usulünü iyi bilmesi
gerektiğini vurgulamaktadır.63 Ayrıca bu konuda
öncelikli hususlardan birisi de, fıkıh mezheplerine
ait görüşlerin dayandığı gerekçe ve kaidelerin be-
lirlenmesidir. Nitekim Ebû Hanîfe, “delilimi bil-
meyen kimsenin, sırf benim sözüme dayanarak
fetva vermesi doğru değildir,” diyerek bu gerçeğe
vurgu yapmaktadır. Aynı şekilde İmam Şâfiî, öğ-
rencisi Müzenî’ye (264/877) “Ey İbrahim! Her söy-
lediğim şeyde beni taklit etme. Bu konuda sen
kendin de araştırma yap. Zira bu, din (konusu)dir,”
diyerek mezhep imamının dayandığı delillerin bi-
linmesinin gerektiğini ifade etmiştir.64 Hatta Ha-
nefî hukukçularından İbn Emîrü’l-Hâc, bir imamın
usulü üzerine tahrîcde bulunarak fetvâ veren faki-
hin şayet bu imamın hüküm kaynaklarını biliyorsa
fetvâ vermesinin caiz olduğunu vurgulamakta ve
muharricin usul kurallarını bilmesinin şart oldu-
ğunu belirtmektedir.65 Kısacası tahrîc yapan fakih,
genelde fıkıh usulünü, özelde kıyas yöntemini
usulcüler kadar bilmek zorundadır.66 Çünkü o,
fıkıh usulü kurallarına dayanarak yeni meselelerin
hükmünü çıkarmaktadır.

57 Buna benzer değerlendirmeler için bk. İbrahim Kâfi Dönmez, “Mezhep”, İslam’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, İFAV, İstanbul 2006, III, 1306.
58 Fetva kurullarının önemi hakkında geniş bilgi için bk. Mustafa Bülent Dadaş, “Bir Fetva Belirleme Yöntemi Olarak Heyet İctihadı ve İslam Dünyasında Bu Amaçla
Kurulan Fıkıh Meclisleri”, Bilimname, XXVIII, 2015/1, ss. 311-338.
59 Dönmez, Fıkıh Usulü İncelemeleri, s. 165-166.
60 H. Yunus Apaydın, İslam Hukukunun Sistem ve Terminoloji Problemi, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (27-30 Haziran 1989),
OMÜİFY., Samsun 1989, s. 492.
61 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 315.
62 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 497.
63 Karâfî, Furûk, II, 194.
64 Dihlevî, el-İnsâf fî beyâni esbâbi’l-ihtilâf, s. 104-105.
65 İbn Emîrü’l-Hâc, et-Takrîr ve’t-tahbîr, III, 346.
66 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 496.
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Keza mezhep imamlarının vardıkları hukukî
sonuçlar üzerinde durmalı ve yeni meselenin bun-
lara kıyas edilmesiyle hükmüne varmalıdır. Zira
İslam hukukçularının karşılaştıkları problemleri,
var olan birikimle çözmeleri daha doğrudur. Özel-
likle günümüzde ortaya çıkan ve fıkıh problemleri
olarak ifade edilen yeni fıkhî meselelere ilişkin hü-
kümleri ortaya çıkarmaya çalışan her İslam hu-
kukçusunun, kendilerinden önceki fukahânın
görüşlerini bilmek durumunda olduklarını bilme-
leri ve bu yeni meseleleri benzer meselelere kıyas
ederek hükümlerini ortaya çıkarmaları şarttır.
Daha açık bir ifade ile tahrîc yaparken mezhep
imamlarının görüşleri ve bu görüşlerin dayandığı
delilleri bilmek zorunludur.67 Ayrıca fukahânın gö-
rüşleri incelenmeli, tartışılmalı ve bundan sonra bir
karara varılmalıdır.

Dihlevî ümmetin ya da kendilerine itimat edi-
len âlimlerin “tedvin edilmiş dört mezhebin (Ha-
nefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinin) taklit
edilmesinin caiz olduğu” hususunda icma ettikle-
rini ve bu mezhepleri taklit etmenin birçok yararı-
nın bulunduğunu söyledikten sonra özellikle
günümüzde ilmi yeterliliğin azaldığı, insanların
heva ve heveslerinin peşine düştüğü ve herkesin
kendi görüşüne hayran kaldığı bir zamanda
(1114/1702-1176/1763) bu dört mezhebe bağlılı-
ğın öneminin daha da arttığını belirtir.68 Zira her
bir fıkıh mezhebinin bünyesinde o mezhebin usu-
lünü ve genel fıkıh anlayışını esas alarak yeni me-
seleler hakkında çözümler üretmek, söz konusu
meseleler için fıkhın genel prensipleri ve metodo-
lojisi çerçevesinde yeni çözümler ortaya koymak
hukukî tutarlılığın sağlanması açısından önemli-
dir.69 Günümüz fıkıh problemlerine üretilen çö-
zümlerde insanların hukukî yaşantılarının düzenli
ve istikrarlı biçimde sürdürülebilmesinin sağlan-
ması şarttır.

Dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de
şudur: Tahrîc yöntemiyle ortaya çıkarılan hükmün
sahih sünnete ters düşmemesi gerekir.70 Bununla
birlikte tahrîcde bulunurken makasıdı’ş-şeri‘a de-
nilen hükümlerin amaçlarını ve bunların gerekçe-
lerini iyi bir şekilde belirlemek şarttır.71 Dolayısıyla
zamanın şartlarına itibar edilmeli ve maslahata iliş-
kin değerlendirmeler yapılmalı, hatta mezhep
imamlarından hangisinin görüşünün daha güçlü ve
zamanın şartlarına daha uygun olduğu tespit edil-
meli ve buna göre hüküm, söz konusu edilen me-
seleye bağlanmalıdır.72 Ayrıca muharric, mezhep
imamlarının sözlerinden doğrudan anlaşılmayan,
örf ehlinin ve dil âlimlerinin anlamadıkları netice-
ler çıkarmamalıdır. Dolayısıyla imamların sözle-
rinden anlaşılmayan sonuçlar çıkarmak doğru
olmaz. Zira tahrîcin caiz olması, müctehidin taklit
edilmesi anlamına geldiği içindir. Bu da ancak on-
ların sözlerinden anlaşılan bir sonuç olması hâlinde
mümkündür.73 Buna göre fıkıh usulü kurallarına
ve klasik dönem meselelerine göre değil de o anda
işimizi görme esasına göre keyfi bir tahrîcden de
kaçınmalıyız.74 Bir fıkıh mezhebinin fürû mesele-
lerine ilişkin hükümlerinin temellendirilmesi ve
bunların, ilgili delillerden elde ediliş biçiminin be-
lirlenmesi gerekir.

Aynı şekilde, meydana gelen her meselenin,
tahrîc edilmek istendiği meseleye benzeyip benze-
mediği veya uygulanmak istenen usul kaidesinin
altına girip girmediğinin tespit edilmesi şarttır.
Keza yeni meselelerin, daha önce geçerli istidlal
yöntemleriyle elde edilmiş çözümlere uygunluğu
belirlenmelidir. Meseleler arası benzerlikler ve ay-
rılıkların ortaya konması şarttır. Yani meselelerin
benzedikleri ve ayrıldıkları noktaları belirlemek
gerekir.75 Klasik dönem gibi günümüz fıkıh mese-
lelerinin çözümlerinde de bir düşünce sisteminin
olması, belirli bir metodolojinin bulunması şarttır.

67 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 495.
68 Dihlevî, el-İnsâf fî beyâni esbâbi’l-ihtilâf, s. 97.
69 Dönmez, Fıkıh Usulü İncelemeleri, s. 164.
70 Dihlevî, Hüccetullâhi’l-bâliğa, I, 266.
71 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 328.
72 İbrahim Kâfi Dönmez, “Mezhep”, s. 309.
73 Dihlevî, Hüccetullâhi’l-bâliğa, I, 266.
74 Benzer değerlendirmeler için bk. Dönmez, “Mezhep”, s. 310.
75 İbnü’s-Salâh, Edebü’l-müftî ve’l-müteftî, s. 35. 
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Zira belirli bir mezhep esas alınarak yapılan tahrîc,
metodolojik çelişki şüphesinden uzaktır. Tahrîcde
bulunurken önce usul ilkesini veya füru kaidesini
belirlemek daha sonra bunlardan yeni meselenin
hükmünü çıkarmak gerekir. 

Şu hususun da belirtilmesinde fayda vardır,
aynı meselede birbirine zıt görüşleri savunan fa-
kihlerin bulunması doğal karşılanmalıdır. Zira geç-
mişte bir mezhepte aynı konuda farklı görüşü
savunan hukukçular olmuştur. Bunları bir zengin-
lik olarak görmek ve gerektiğinde bu farklı görüş-
lerden faydalanmak gerekir. Çünkü sahâbe, tâbiûn
ve tebe-i tâbiîn arasında birçok konuda ihtilaf bu-
lunmasına rağmen yeri geldikçe de birbirlerine
uyuyorlardı. Örneğin İmam Şâfiî, Ebû Hanîfe’nin
kabri yanında sabah namazı kılmış, ona karşı ede-
binden ötürü kunut duasını okumamıştır. Şâfiî, bu
hususta “Irak ehlinin mezhebine meylettiğini ve
onlara uyduğunu” belirtmiştir. Aynı şekilde
Ahmed b. Hanbel, burun kanaması ve hacamâtın
abdesti bozduğu görüşündedir. Kendisine bir yeri
kanayıp yeniden abdest almayan kimse imamlık
yaparsa arkasında namaz kılar mısın? şeklinde soru
sorulmuş, o da (kanamadan dolayı abdestin bozul-
madığı görüşünde olan) “İmam Mâlik ve Said b. el-
Müseyyeb’in arkasında nasıl namaz kılmam?”
şeklinde cevap vermiştir.76 Hakeza Hanefî hukuk-
çularından Ebû Yusuf bir cuma günü hamamda yı-
kanır ve namaz kıldırır. Namaz bitip cemaat
dağıldıktan sonra kendisine hamamın su depo-
sunda ölmüş bir fare bulunduğu söylenir. Bunun
üzerine Ebû Yusuf, “Medineli kardeşlerimizin ‘su,
kulleteyn (iki kulle) miktarına ulaşırsa artık pislik
tutmaz’ şeklindeki görüşlerini alır ve ona uymuş
oluruz,” demiştir.77

VIII. GÜNÜMÜZ MESELELERİNDE TAHRÎC

Çağdaş fıkıh problemlerine çözüm üretme husu-
sunda iki yol vardır: Birincisi, asırlardan bu yana
gelen fıkıh usulü kurallarını kavramak, bunlardan
olabildiğince yararlanarak çözüm üretmektir. İkin-

cisi ise yeni meselelere çözüm arayan fakihin,
mezhep imamlarının fıkıh meselelerine getirdik-
leri çözümlerden hareketle bu meselelere hüküm
bağlamasıdır. Bu iki yol vesilesiyle fakih çağdaş me-
selelere sağlıklı bir çözüm üretebilir. Bizler de yeni
fıkhî meselelerin, mezheplerin usul ve fürû kaide-
leri çerçevesinde incelenmeye tabi tutulması ve
buna göre bir hükme bağlanması gerektiği kanaa-
tini taşımaktayız. 

Tahrîcin işletileceği konuların başında çağı-
mızda ortaya çıkan ve çözüm bekleyen fıkhî mese-
leler gelmektedir. Fıkıh usulünden bağımsız olan
tahrîc yöntemi mezhep içerisinden meselelere
çözüm arama vasıtasıdır. Şöyle ki mezhep imam-
larının görüşlerinden hareketle günümüz fıkıh
problemlerinin hükmü elde edilir. Ayrıca tahrîc
faaliyetinde bulunan fakih fıkıh usulünün kıyas, is-
tihsan gibi delil ve ictihad metotlarından da fayda-
lanır. Zira klasik usul kuralları teoride belirlendiği
şekilde fürûa uygulandığı takdirde günümüz fıkıh
problemlerine çözüm üretmede yeterli olabilecek-
tir. Yeni meselelerin çözüme kavuşturulamaması
teorik kuralların pratiğe tam uygulanmamasından
kaynaklanmaktadır. Bir başka ifade ile asıl problem
usul kurallarına titizlikle riayet edilmeksizin
hüküm çıkarılmasından doğmaktadır.78 Aslında
günümüzde yapılan ictihadların mezheplerin an-
layışına bağlı kalmaları halinde sağlam esaslara
dayandığı söylenebilir.

Şunun da unutulmaması gerekir ki mezhepler
arasındaki fıkhî ihtilaflar usullerindeki farklı anla-
yış ve telakkilerinden kaynaklanmaktadır. Önemli
olan bunları ortaya çıkarmaktır. Şöyle ki önce yeni
meselenin ilişkili olduğu usul kaidesi tespit edilir.
Daha sonra usul kaidesi doğrultusunda söz konusu
meselenin hükmü elde edilir. Yani usul kaidesine
fürû meseleleri bina edilir. Hatta tahrîcin aynı mez-
hebin usul veya fürû kaidelerinden yapılması ha-
linde bile farklı hükümler ortaya çıkabilir. Zira
mezhep içi usul veya fürû kaidelerine ilişkin ihti-
laflar, yeni meselelerle ilgili hükümlerin farklı ol-

76 Dihlevî, el-İnsâf fî beyâni esbâbi’l-ihtilâf, s. 109-110.
77 İbn Abidîn, Muhammed Emin, Reddü’l-muhtâr ‘ale’d-Dürri’l-muhtâr, thk. Adil Ahmed Abdülmevcûd - Ali Muhammed Muavvez, Dâru ‘Alemi’l-Kütüb, Riyad
2003, I, 177.
78 Hamza Aktan, “Klasik Fıkıhta Usûl ve Pratik Karşılaştırması”, İslam Fıkhını Nasıl Anlamalıyız, Kurav Yayınları, Bursa 2006, s. 178, 187.
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masını zorunlu kılar. Çünkü usulcülerin farklı gö-
rüşleri ve telakkilerinin fürûa yansıması kaçınıl-
mazdır.79

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, fıkhî
bir meselenin bazen birden fazla fer‘î meselelerle
veya kaidelerle ilişkilendirilmesinin mümkün ol-
masıdır. Dolayısıyla bir hukukçu tarafından bir asıl
ile ilişkilendirilen bir mesele, diğer bir hukukçu ta-
rafından başka bir asıl ile ilişkilendirilebilir. Bu
farklı ilişkilendirme neticesinde varılan hüküm de
faklı olabilir. Böylece tahrîc yöntemini işlemekle,
fıkhî faaliyetlere yeni bir ivme kazandırılacacağı
kesindir. Burada önemli olan, yeni meselenin usul
kurallarıyla veya tahrîc edilmek istenen asıl fürû
meselesiyle irtibatının sağlam yapılmasıdır. Söz ko-
nusu irtibatın sağlam bir şekilde yapılması halinde
tahrîc yönteminin doğru netice verme olasılığı
daha yüksek olacaktır. 

Günümüz İslam hukukçuları, bağlı bulunduk-
ları mezhebin dışındaki diğer bir mezhebin görü-
şünden de faydalanabilirler. Bununla birlikte
tahrîcde bulunurken hangi mezhebin görüşünü
esas aldığını belirtmesi, görüşlerin sistematik tu-
tarlığını koruması açısından önemlidir. Nitekim
Şâfiî fukahâsından Kaffâl el-Mervezî (es-Sağîr) ic-
tihadda bulunup ictihadım neticesinde Hanefî
mezhebinin görüşüne varırsam bu durumda “Şâ-
fiî’nin görüşü budur, fakat ben bu konuda Ebû Ha-
nîfe’nin görüşünü savunuyorum,” diyerek fakihin
bağlı bulunduğu mezhepten başka bir mezhebin
görüşünden de yararlanabileceğine işaret etmekte-
dir.80

Muharricin yeni meselelere çözüm üretmesi,
mutlaka kendisine yol gösterecek belli başlı kural-
lara ve prensiplere uymasını gerektirir. Ayrıca gü-
nümüz İslam hukukçusunun belirli bir mezhebin
usulüne bağlı kalarak tahrîc yoluyla vardığı görüş,
söz konusu mezhebin bir görüşü olarak görülmeli-
dir. Nitekim Şâfiî fukahâsından Tâceddin es-Sübkî,
İmam Şâfiî’nin öğrencilerinden Müzenî’nin tahrîc

yöntemiyle ulaştığı görüşlerinin mezhep içerisinde
bir görüş olup olmadığıyla ilgili başlıkta Müze-
nî’nin bütün görüşlerinde İmâm Şâfiî’nin usulüne
bağlı kaldığını gerekçe göstererek görüşlerinin Şâfiî
mezhebinin bir görüşü olarak sayılması gerektiği
kanaatinde olduğunu belirtir. Ayrıca Sübkî, sözle-
rinin devamında da tahrîc ameliyesinde bulunan
fakih, Kaffâl eş-Şâşî el-Kebîr (336/948) ve Şeyh Ebû
Hamid el-İsferâyinî (406/1015) gibi belli bir mez-
hebe (Şâfiî mezhebi) bağlılığı ağır basan fakihler-
den ise söz konusu mezhebin bir fakihi sayılacağını
buna mukabil dört Muhammed81 gibi mezhep dı-
şına çıkışları fazla olan fakihlerden ise o mezhepten
addedilmeyeceğini de ifade eder.82

IX. TAHRÎCLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Burada hakkında hüküm bulunmayan güncel me-
selelerin hükmünü, mezhebin usul kurallarından
ve mezhep imamlarının hakkında görüş beyan et-
tikleri fıkhî meselelerden nasıl elde edilmesi ge-
rektiği üzerinde duracağız. Şunu da belirtmek
gerekir ki günümüz fıkıh problemlerine çözüm
aranırken usul kurallarına titizlikle riayet edilmesi
gerektiği gibi klasik fürû fıkıh müdevvenatının da
bu arayış içinde mutlaka yer alması şarttır. Başka
bir tabirle yeni meselelerin hükmünü müctehidle-
rin kurallarına göre hareket ederek belirlemek ge-
rekir. Zira tahrîcin esaslarını bilen ve onu iyi
işleten bir fakihin, hüküm istinbatında isabetli ne-
ticelere varma ihtimali yüksektir. Şu halde hükmü
mevcut meselelere göre tahrîc yapılarak yeni olay-
lar çözüme kavuşturulmalıdır. Ayrıca tahrîc yapı-
lırken fıkhın sistem bütünlüğünü de bozmamak
gerekir. Yeni meseleyle usul kuralları arasındaki
ilişkinin sağlam kurulması şarttır. Zira günümüzde
fıkıh usulünün işlevi, klasik dönemde olduğu gibi
çağdaş fıkıh meselelerine de çözümler üreten ol-
masıdır. Öte yandan hükmü tahrîc edilmek istenen
günümüzdeki fıkhî bir mesele ile, hükmü mevcut
olan mesele arasında sadece benzerliğin bulunması,

79 Sa‘d b. Nâsır eş-Şeşerî, el-Usûl ve’l-fürû‘, Birinci Baskı, Dârü Künûz İşbilya, Rıyad 2005, s. 113-114.
80 İbnü’s-Salâh, Edebü’l-müftî ve’l-müsteftî, s. 59.
81 Sübkî’nin, dört Muhammed’den kastı; Muhammed b. Cerîr et-Taberî (310/922), Muhammed b. Huzeyme (311/293), Muhammed b. Nasr el-Mervezî (294/906) ve
Muhammed b. Münzir (310/922)’dir. (Dihlevî, el-İnsâf fî beyâni esbâbi’l-ihtilâf, s. 76).
82 Sübkî, Tâceddin Abdülvehhâb b. Ali, Tabâkâtü’ş-Şâfi‘iyyeti’l-kübrâ, thk. Mahmud Muhammed et-Tanâhî ve Abdülfettâh Muhammed el-Hulv, Dâru İhyâi’l-Kü-
tübi’l-Arabiyye, Kahire 1918, II, 102-104.



Mehmet Selim ASLAN GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAHRÎC YÖNTEMİ VE İŞLEVSELLİĞİ

Journal of Islamic Research 2014;25(2)

122

tahrîc ameliyesi için yeterli olmaz. Hükmü mevcut
olan meseleye, o hükmün konuluş sebebinin, tah-
rîc edilmek istenen meselenin yapısına da uygun
olup olmadığı, başka bir tabirle yeni meselenin
farklı bir yapıda olup olmadığı incelenmelidir. İşte
bu şekilde teorik olarak doğru yapılmış tahrîc ame-
liyesi bizleri her zaman doğru sonuca ulaştırır. 

Burada genel itibariyle mezheplerin usulle ilgili
görüşlerinin fürûa yansımasını konu edinen ve hem
nevâzil83 hem de tahrîcle ilgili yazılan eserleri örnek
alıp bu eserlerde meseleler arasında kurulan bağlantı
örneklerinden faydalanacağız. Önemli olan, bu ame-
liyenin hangi mezhebin usulüne göre yapılmış ol-
masıdır ki görüşler arasında belirli bir ahenk
sağlanabilsin. Bu hususta birkaç örnekle yetinerek
bu örnekler üzerinde konuyu açıklamaya çalışaca-
ğız. Hâsılı bu bölümde usul ilkelerine dayanarak fürû
hükümlerini çıkarmaya veya fürûdan hareketle yeni
fıkhî meselelerin hükmünü elde etmeye yarayan ör-
nekler sunacağız. Dolayısıyla çalışmamızda hem
tahrîcü’l-fürû‘ ‘ale’l-usûl hem de tahrîcü’l-fürû‘
‘ale’l-fürû‘ yöntemlerinin nasıl yapıldığını göstermek
amacıyla tahrîcle ilgili yazılan eserlerden ve klasik
fürû‘ fıkıh müdevvenatından örnekler göstereceğiz. 

A. KLASİK DÖNEM ESERLERİNDEN TAHRÎCLE İLGİLİ 
ÖRNEKLER

Gerek klasik dönem gerekse günümüzde usul-fürû
ilişkisi üzerine yazılan eserler, fıkıh kitaplarının
sistematiğinden ziyade meseleleri genellikle usul
eserlerinin sistematiğiyle ele alırlar. Ancak çalış-
mamız güncel fıkıh problemlerinin çözümünde
tahrîc olduğu için günümüz fıkıh problemlerine
ilişkin örneklerde olduğu gibi burada da konuyu
fıkıh kitaplarının sistemiğine göre ele almayı uygun
gördük.

1. İmama Uyan Kimsenin Namazı İmamın Namazına Bağlı
Olup Olmaması Meselesi

Hanefî fukahâsından Ebû Zeyd ed-Debûsî (ö.
430/1038), bu meseleye ilişkin olarak şöyle bir fıkhî

kaideyi zikreder: Hanefîlere göre imama uyan kim-
senin (muktedî) namazı imamın namazına bağlıdır.
Bağlılığın anlamı şudur: Muktedînin namazı, ima-
mın namazının bozulmasıyla bozulur, onun nama-
zının sahih olmasıyla da sahih olur. İmam Şâfiî’ye
göre ise muktedînin namazı imamın namazına
bağlı değildir. Yani muktedînin namazı sıhhat ve
fesad yönünden imamın namazına tabi değildir.
Debûsî bu asıl kuraldan hareketle hükmü tahrîc yo-
luyla elde edilen şu fer‘î meseleleri zikreder:

aa. Abdestli bir kimse cünüp veya abdestsiz ol-
duğunu bilmediği bir imamın arkasında namaz kı-
larsa bize (Hanefîlere) göre muktedînin namazı da
caiz olmaz.  İmam Şâfiî’ye göre ise muktedînin na-
mazı caizdir fakat imamın namazı caiz değildir. bb.
Sehiv secdesine gitmesi gereken imam sehiv secde-
sini unutup selam verirse Hanefîlere göre mukte-
dînin secdeye gitmesi gerekmez; İmam Şâfiî’ye göre
secdeye gitmesi gerekir. cc. Muktedî, imama uy-
maktan vazgeçer ve namazın kalan kısmını tek ba-
şına kılarsa namazı fasit olur; İmam Şâfiî’ye göre
namazı fasit olmaz ve namazını tek başına tamam-
layabilir. dd. Öğle namazını kılan bir kimse ikindiyi
kılan imama; bâliğ olan kimsenin henüz bâliğ ol-
mayana; farz kılanın nafile kılana tabi olması Ha-
nefîlere göre caiz değil; İmam Şâfiî’ye göre caizdir.84

2. Alım Satım Akdinin Konusunun Tazmin Edilebilir 
Olmasının Akdin Cevazına Etkisi
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83 Nevâzil, ortaya çıkan yeni olaylar ve bu olaylara çözüm getiren fetva kitaplarına denilir (Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, s. 454).
84 Debûsî, Ebû Zeyd Abdullah b. Muhammed b. Ömer b. İsa, Te’sîsü’n-nazar, İkinci Baskı, Mektebetü’l-Hâncî, Kahire 1994, s. 52. Fürû‘-usûl veya fıkhî meselelerin
fıkıh kaideleriyle ilişkilendirme hususunda ilk çalışma olarak kabul edilen Ebû Zeyd ed-Debûsî (ö. 430/1038), Te’sîsü’n-nazar isimli eserinde Hanefî hukukçular ve
Hanefîlerle İmam Mâlik, İbn Ebî Leylâ ve İmam Şâfiî arasındaki fürû‘a ilişkin fikir ayrılıklarının dayanaklarını örneklerle açıklar. Debûsî, yöntem olarak önce asıl
kaideyi zikreder, sonra ona mebni olan fürû‘ meselelerine yer verir.
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zaman şer‘an temiz olan şeyin, alım satım konusu
yapılması caizdir, temiz olmayan şeyin satılması ise
caiz değildir. Debûsî bu prensibi zikrettikten sonra
ona şu fıhkî meselelerin terettüp ettiğini belirtir:
Hayvan gübresinin, av köpeğinin, içinde ölü fare
bulunan yağın satılması ve zimmilerin kendi ara-
larında şarap ve domuz satmaları bize (Hanefîlere)
göre caizdir. Çünkü bunlar telef edilmeleri halinde
tazmin edilmesi gereken şeylerdendir. İmam Şâ-
fiî’ye göre ise bunların alım satım konusu olması
caiz değildir. Zira bunlar necistir. Öte taraftan
kadın sütünün satılması bize (Hanefîlere) göre caiz
değildir. Çünkü itlaf edilmesi halinde tazmini ge-
rekmez. İmam Şâfiî’ye göre ise kadının sütü şer‘an
temiz olduğu için satışı da caizdir.85

Şâfiî hukukçularından Zencânî de, bu kaideyi
İmam Şâfiî’ye göre “alım-satım akdinin caiz olması
akit konusunun temiz (tahir) olmasına tâbidir” şek-
linde ifade eder. Görüldüğü üzere Debûsî’nin İmam
Şâfiî’nin görüşü olarak bildirdiği prensiple aynıdır.
Ancak bu prensibi Ebû Hanîfe’ye göre “alım-satım
akdinin caiz olması faydalanılmaya tabidir” tar-
zında ifade eder. Şu halde kendisiyle faydalanılan
şeyin satılması caizdir. Zencânî’nin bu asıl için sun-
duğu örnekler ve ona bağladığı fıkhî hükümler De-
bûsî’nin getirdikleri ile birebir aynıdır.86

3. Kızların Evlendirilmesinde İcbar Velayetinin İlleti

Küçük bakire kızı evlendirme meselesinde hem
Hanefîler hem de Şâfiîler babanın velâyet yetkisine
sahip olduğu görüşündedirler. Fakat bu hükmün il-
letinin ne olduğu hususunda ihtilafa düşmüşlerdir.
Zencânî konu hakkında İmam Şâfiî’ye göre “kızlar
hakkında icbar velayetinin illeti bakireliktir, kü-
çüklük değildir,” Ebû Hanîfe’ye göre ise, “kızlar
hakkında icbar velayetinin illeti küçüklüktür,” şek-
linde genel kaide zikrederek İmam Şâfiî, illet bâ-
kire olmaktır, derken Ebû Hanîfe küçüklüktür, der.
Hanefî ve Şâfiî fukahâsı, kadınları/kızları evlen-

dirme hususunda babanın velâyet yetkisine sahip
olup olmadığını, tahrîc yöntemiyle, bu iki imamın
benimsedikleri prensiplerden hareketle elde et-
mektedirler. Buna göre Şâfiî mezhebinde küçük de
olsa dul kadın cebren evlendirilemez. Çünkü icbar
velayetinin illeti olan bakirelik ortadan kalkmıştır.
Hanefî mezhebinde ise küçük dul kadın icbar vela-
yetiyle evlendirilebilir. Zira bu mezhebe göre icbar
velâyetinin illeti olan küçüklük vasfı mevcuttur.
Keza Şâfiî fukahâsına göre bâkire bâliğa kız icbar
velayetiyle evlendirilebilir. Çünkü icbar velayeti-
nin illeti olan bakirelik vasfı söz konusudur. Hanefî
fukahâsına göre ise evlendirilemez. Zira icbar ve-
layetinin illeti olan küçüklük vasfı mevcut değil-
dir.87

4. Denizin Ölü Hayvanlarının Durumu

Denizde ölü bulunan hayvanların etinin helal olup
olmadığı meselesi İslam hukukunda tartışmalıdır.
Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre helal
iken Hanefî mezhebine göre haramdır. Usûl-fürû‘
ilişkisini işleyen Mâlikî hukukçularından Tilimsânî
(ö. 771/1370) ihtilafın, hukuk ekollerinin birbirin-
den farklı usul kaidelerini benimsemelerinden kay-
naklandığını söyler. Konu hakkında ise biri âmm
diğeri hâss olmak üzere iki nass bulunmaktadır.
Zira “Size meyte haram kılındı”88 âyetinde 
lafzı gerek deniz hayvanlarının gerekse kara hay-
vanlarının ölüsünü kapsayacak şekilde âmm bir la-
fızdır. Buna mukabil “Onun suyu temiz, ölüsü
helaldir”89 hadisi ise yalnızca denizin ölü hayvan-
larıyla ilgili hükmü açıkladığından ötürü hâsstır.
Mezhepler de bu iki nassı benimsedikleri usul kai-
desi doğrultusunda değerlendirmektedirler. Şöyle
ki cumhura göre “Kitab ahad haberle tahsis edile-
bildiği” için denizin ölü hayvanlarıyla ilgili olan
“Onun suyu temiz, ölüsü helaldir” şeklindeki ahad
haber, âyette geçen lafzını deniz ölüsü dı-
şında kalanlara tahsis etmiştir. Buna göre deniz

85 Debûsî, Te’sîsü’n-nazar, s. 66.
86 Zencânî, Tahrîcü’l-fürû‘ ‘ale’l-usûl, s. 189-191. Zencânî’nin eserindeki metodu ve mezhep görüşlerini aktarmasıyla ilgili geniş bilgi için bk. Davut İltaş, “Zencâ-
nî’nin Tahrîcü’l-Fürû‘ ale’l-Usûl İsimli Eseri Üzerine Bir Değerlendirme”,  Bilimname, XIII, 2007/2, ss., 72, 91-104; Hasan Hayri Çırak, Mahmud b. Ahmed ez-Zen-
cânî ve “Tahrîcü’l-Fürû‘ ‘ale Usûl” (Mukayeseli İslam Hukuk Usulü Açısından önemi), (basılmamış yüksek lisans tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
1992.   
87 Zencânî, Tahrîcü’l-fürû‘ ‘ale’l-usûl, s. 257-259.
88 (Mâide, 5/3).
89 (İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, Sünenü İbn Mâce, Mektebetü’l-me‘ârıf, Riyad, Tahâret, 38).
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kaynaklandı�ını söyler. Konu hakkında ise biri âmm di�eri hâss olmak üzere iki nass 
bulunmaktadır. Zira “Size meyte haram kılındı”88 âyetinde $�2�	
 lafzı gerek deniz 
hayvanlarının gerekse kara hayvanlarının ölüsünü kapsayacak �ekilde âmm bir lafızdır. 
Buna mukabil “Onun suyu temiz, ölüsü helaldir”89 hadisi ise yalnızca denizin ölü 
hayvanlarıyla ilgili hükmü açıkladı�ından ötürü hâsstır. Mezhepler de bu iki nassı 
benimsedikleri usul kaidesi do�rultusunda de�erlendirmektedirler. �öyle ki cumhura göre 
“Kitab ahad haberle tahsis edilebildi�i” için denizin ölü hayvanlarıyla ilgili olan “Onun 
suyu temiz, ölüsü helaldir” �eklindeki ahad haber, âyette geçen $�2�	
 lafzını deniz ölüsü 
dı�ında kalanlara tahsis etmi�tir. Buna göre deniz ölüsü hayvanlarının eti haram de�ildir. 
Hanefîlere göre ise “tahsise u�ramamı� Kitabın âmm lafızları ahad haberle tahsis 
edilemez.” Âyette geçen $�2�	
 lafzı tahsise u�ramamı� âmm bir lafız oldu�undan delaleti 
kat‘îdir. Delaleti kat‘î olan Kitabın âmm lafzı, delaleti zannî olan ahad haberle tahsis 
edilemez.90 Dolayısıyla bu mezhebe göre burada bu hadisle amel edilmez. Bu usul 
kaidesinin fürûa yansıması, kendili�inden ölüp su yüzeyine çıkan balı�ın (�,B	
� C�&	
) 
yenip yenmeyece�i meselesinde görülmektedir. �öyle ki cumhur böyle bir balı�ın eti 
yenebilece�i görü�ünü savunurken;91 Hanefiler yenmeyece�i görü�ündedirler.92 

5. Yemin Kefareti Olan Orucun Pe� Pe�e Tutulmasının �art Olup 

Olmaması Meselesi 

Yemin edip yeminini bozan kimsenin kefareti, on yoksulu doyurması ya da 
giydirmesi veyahut bir köle azat etmesidir. Bunlardan hiçbirisini yapamayanın kefareti ise 
üç gün oruç tutmasıdır (Mâide, 5/89). Yemin kefareti olarak tutulan bu üç günlük oruç pe� 
pe�e ya da aralıklı olması hususu, hukuk ekolleri arasında tartı�malı konulardandır. Bunun 
nedeni ise ekollerin farklı usul prensiplerini benimsemeleridir. Zira Mâlikî, �âfiî ve 
Hanbelî mezhepleri �âz kırâati kaynak saymazlarken Hanefî mezhebi kaynak sayar. Usul 
prensiplerinin fıkhî meselelere nasıl yansıdı�ıyla ilgili eser yazan �snevî konuyu �öyle izah 
eder: Abdullah b. Mes‘ûd’un yemin kefareti ile ilgili D�E�F<�G	�5��H7,2EIFJK,1E4,�F�H#�J7,LF<!�E$M�M�  “bunları 
yapma imkânını bulamayan kimsenin üç gün pe� pe�e oruç tutması gerekir” �eklindeki �âz 
kırâatin kaynak olarak kabul edilip edilmeyece�i hususunda fukahâ arasında fikir 
ayrılıkları vardır. Amidî ve �bn Hâcib’e göre �âz kırâat kaynak olarak kullanılmaz. Amidî, 
�mam �âfiî’nin de bu görü�te oldu�unu nakleder. Bu hukukçular görü�leri için tevâtüren 
nakledilmeyen kırâatin Kur’an’dan sayılmayaca�ını dayanak gösterirler. Ebû Hanîfe ise bu 
görü�e kar�ı çıkarak �âz kırâatin kaynak olarak kullanılabilece�i görü�ünü savunur. 

                                                           
88  H$F�D2F�D	
�HGH?D2F�F��D/F#N�H3 (Mâide, 5/3). 
89 HOH�F�D2F#� P*EAD	
� HQHR,F#� HS�H�TB	
� F�H� (�bn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, Sünenü �bn Mâce, 

Mektebetü’l-me‘ârıf, Riyad, Tahâret, 38). 
90 Tilimsânî, Ebû Abdullah e�-�erîf Muhammed b. Ahmed el-Hasânî, Miftâhu’l-vüsûl ilâ binâ’i’l-fürû‘ ‘ale’l-

usûl, thk. Muhammed Ali Ferkûs, Birinci Baskı, Müessesetu’r-Rayyân, Mekke 1998,  s. 534-536. 
91 �bn Rü�d, Ebü’l-Velîd Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî el-Endelüsî, el-Beyân ve’t-tahsîl, thk. Muhammed 

Haccî, �kinci Baskı, Dârü’l-�arb el-�slamî, Beyrut 1988, III, 300; Nevevî, Mecmû‘, IX, 35-37; �bn 
Kudâme, Muvaffakuddîn Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed el-Makdisî, el-Mu�nî, thk. 
Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî ve Abdülfettah Muhammed el-Halevî, Üçüncü Baskı, Dâru Âlemi’l-
Kütüb, Riyad 1997, XIII, 299. 

92 Serahsî, Ebû Bekr �emsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed, Mebsût, Dârü’l-Ma‘rife, 
Beyrut 1989, XI, 247. 
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ölüsü hayvanlarının eti haram değildir. Hanefîlere
göre ise “tahsise uğramamış Kitabın âmm lafızları
ahad haberle tahsis edilemez.” Âyette geçen
lafzı tahsise uğramamış âmm bir lafız olduğundan
delaleti kat‘îdir. Delaleti kat‘î olan Kitabın âmm
lafzı, delaleti zannî olan ahad haberle tahsis edile-
mez.90 Dolayısıyla bu mezhebe göre burada bu ha-
disle amel edilmez. Bu usul kaidesinin fürûa
yansıması, kendiliğinden ölüp su yüzeyine çıkan
balığın yenip yenmeyeceği mesele-
sinde görülmektedir. Şöyle ki cumhur böyle bir ba-
lığın eti yenebileceği görüşünü savunurken;91

Hanefiler yenmeyeceği görüşündedirler.92

5. Yemin Kefareti Olan Orucun Peş Peşe Tutulmasının 
Şart Olup Olmaması Meselesi

Yemin edip yeminini bozan kimsenin kefareti, on
yoksulu doyurması ya da giydirmesi veyahut bir
köle azat etmesidir. Bunlardan hiçbirisini yapa-
mayanın kefareti ise üç gün oruç tutmasıdır
(Mâide, 5/89). Yemin kefareti olarak tutulan bu
üç günlük oruç peş peşe ya da aralıklı olması hu-
susu, hukuk ekolleri arasında tartışmalı konular-
dandır. Bunun nedeni ise ekollerin farklı usul
prensiplerini benimsemeleridir. Zira Mâlikî, 
Şâfiî ve Hanbelî mezhepleri şâz kırâati kaynak
saymazlarken Hanefî mezhebi kaynak sayar. 
Usul prensiplerinin fıkhî meselelere nasıl yansı-
dığıyla ilgili eser yazan İsnevî konuyu şöyle izah
eder: Abdullah b. Mes‘ûd’un yemin kefareti ile ilgili

“   bunları yapma im- 
kânını bulamayan kimsenin üç gün peş peşe oruç
tutması gerekir” şeklindeki şâz kırâatin kaynak ola-
rak kabul edilip edilmeyeceği hususunda fukahâ
arasında fikir ayrılıkları vardır. Amidî ve İbn Hâ-
cib’e göre şâz kırâat kaynak olarak kullanılmaz.
Amidî, İmam Şâfiî’nin de bu görüşte olduğunu nak-
leder. Bu hukukçular görüşleri için tevâtüren nak-

ledilmeyen kırâatin Kur’an’dan sayılmayacağını da-
yanak gösterirler. Ebû Hanîfe ise bu görüşe karşı
çıkarak şâz kırâatin kaynak olarak kullanılabileceği
görüşünü savunur. Fukahânın şâz kırâatin, delil sa-
yılıp sayılmayacağı ile ilgi görüşleri fürûa şu şekilde
yansımıştır: Şâfiîler söz konusu kırâati delil sayma-
dıklarından kendisine yemin kefareti gereken kim-
senin, üç günü ayrı ayrı günlerde oruç tutması
halinde kefareti yerine getirmiş sayılacağı görü-
şündedirler. Buna karşılık Hanefîler, İbn Mes‘ûd’un
kırâatini delil olarak kullandıklarından ötürü
yemin kefaretinde orucun peş peşe (tetâbu‘) tutul-
masını şart koşarlar. Dolayısıyla bu mezhebe göre
kendisine yemin kefareti gereken kimse üç günü
ayrı ayrı günlerde tutarsa kefareti yerine getirmiş
sayılmaz.93

6. Zina İftirasında Bulunan Kimsenin Tövbe Ettikten Sonra
Şahitliğinin Kabul Edilip Edilmemesi 
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nızca sonuncu cümleye gideceğini savunurlar”
kaidesi olduğunu belirtir ve “Namuslu kadınlara
zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere
seksen değnek vurun. Artık onların şahitliğini 
asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir.
Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müs-
tesna…”94 âyetini örnek gösterir. Zira âyette iftira
suçunu işleyenlerin dört şahit getirememeleri 
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1988, III, 300; Nevevî, Mecmû‘, IX, 35-37; İbn Kudâme, Muvaffakuddîn Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed el-Makdisî, el-Muğnî, thk. Abdullah
b. Abdülmuhsin et-Türkî ve Abdülfettah Muhammed el-Halevî, Üçüncü Baskı, Dâru Âlemi’l-Kütüb, Riyad 1997, XIII, 299.
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kaynaklandı�ını söyler. Konu hakkında ise biri âmm di�eri hâss olmak üzere iki nass 
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hayvanlarının gerekse kara hayvanlarının ölüsünü kapsayacak �ekilde âmm bir lafızdır. 
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“Kitab ahad haberle tahsis edilebildi�i” için denizin ölü hayvanlarıyla ilgili olan “Onun 
suyu temiz, ölüsü helaldir” �eklindeki ahad haber, âyette geçen $�2�	
 lafzını deniz ölüsü 
dı�ında kalanlara tahsis etmi�tir. Buna göre deniz ölüsü hayvanlarının eti haram de�ildir. 
Hanefîlere göre ise “tahsise u�ramamı� Kitabın âmm lafızları ahad haberle tahsis 
edilemez.” Âyette geçen $�2�	
 lafzı tahsise u�ramamı� âmm bir lafız oldu�undan delaleti 
kat‘îdir. Delaleti kat‘î olan Kitabın âmm lafzı, delaleti zannî olan ahad haberle tahsis 
edilemez.90 Dolayısıyla bu mezhebe göre burada bu hadisle amel edilmez. Bu usul 
kaidesinin fürûa yansıması, kendili�inden ölüp su yüzeyine çıkan balı�ın (�,B	
� C�&	
) 
yenip yenmeyece�i meselesinde görülmektedir. �öyle ki cumhur böyle bir balı�ın eti 
yenebilece�i görü�ünü savunurken;91 Hanefiler yenmeyece�i görü�ündedirler.92 

5. Yemin Kefareti Olan Orucun Pe� Pe�e Tutulmasının �art Olup 

Olmaması Meselesi 

Yemin edip yeminini bozan kimsenin kefareti, on yoksulu doyurması ya da 
giydirmesi veyahut bir köle azat etmesidir. Bunlardan hiçbirisini yapamayanın kefareti ise 
üç gün oruç tutmasıdır (Mâide, 5/89). Yemin kefareti olarak tutulan bu üç günlük oruç pe� 
pe�e ya da aralıklı olması hususu, hukuk ekolleri arasında tartı�malı konulardandır. Bunun 
nedeni ise ekollerin farklı usul prensiplerini benimsemeleridir. Zira Mâlikî, �âfiî ve 
Hanbelî mezhepleri �âz kırâati kaynak saymazlarken Hanefî mezhebi kaynak sayar. Usul 
prensiplerinin fıkhî meselelere nasıl yansıdı�ıyla ilgili eser yazan �snevî konuyu �öyle izah 
eder: Abdullah b. Mes‘ûd’un yemin kefareti ile ilgili D�E�F<�G	�5��H7,2EIFJK,1E4,�F�H#�J7,LF<!�E$M�M�  “bunları 
yapma imkânını bulamayan kimsenin üç gün pe� pe�e oruç tutması gerekir” �eklindeki �âz 
kırâatin kaynak olarak kabul edilip edilmeyece�i hususunda fukahâ arasında fikir 
ayrılıkları vardır. Amidî ve �bn Hâcib’e göre �âz kırâat kaynak olarak kullanılmaz. Amidî, 
�mam �âfiî’nin de bu görü�te oldu�unu nakleder. Bu hukukçular görü�leri için tevâtüren 
nakledilmeyen kırâatin Kur’an’dan sayılmayaca�ını dayanak gösterirler. Ebû Hanîfe ise bu 
görü�e kar�ı çıkarak �âz kırâatin kaynak olarak kullanılabilece�i görü�ünü savunur. 
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88  H$F�D2F�D	
�HGH?D2F�F��D/F#N�H3 (Mâide, 5/3). 
89 HOH�F�D2F#� P*EAD	
� HQHR,F#� HS�H�TB	
� F�H� (�bn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, Sünenü �bn Mâce, 

Mektebetü’l-me‘ârıf, Riyad, Tahâret, 38). 
90 Tilimsânî, Ebû Abdullah e�-�erîf Muhammed b. Ahmed el-Hasânî, Miftâhu’l-vüsûl ilâ binâ’i’l-fürû‘ ‘ale’l-

usûl, thk. Muhammed Ali Ferkûs, Birinci Baskı, Müessesetu’r-Rayyân, Mekke 1998,  s. 534-536. 
91 �bn Rü�d, Ebü’l-Velîd Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî el-Endelüsî, el-Beyân ve’t-tahsîl, thk. Muhammed 

Haccî, �kinci Baskı, Dârü’l-�arb el-�slamî, Beyrut 1988, III, 300; Nevevî, Mecmû‘, IX, 35-37; �bn 
Kudâme, Muvaffakuddîn Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed el-Makdisî, el-Mu�nî, thk. 
Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî ve Abdülfettah Muhammed el-Halevî, Üçüncü Baskı, Dâru Âlemi’l-
Kütüb, Riyad 1997, XIII, 299. 

92 Serahsî, Ebû Bekr �emsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed, Mebsût, Dârü’l-Ma‘rife, 
Beyrut 1989, XI, 247. 
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Fukahânın �âz kırâatin, delil sayılıp sayılmayaca�ı ile ilgi görü�leri fürûa �u �ekilde 
yansımı�tır: �âfiîler söz konusu kırâati delil saymadıklarından kendisine yemin kefareti 
gereken kimsenin, üç günü ayrı ayrı günlerde oruç tutması halinde kefareti yerine getirmi� 
sayılaca�ı görü�ündedirler. Buna kar�ılık Hanefîler, �bn Mes‘ûd’un kırâatini delil olarak 
kullandıklarından ötürü yemin kefaretinde orucun pe� pe�e (tetâbu‘) tutulmasını �art 
ko�arlar. Dolayısıyla bu mezhebe göre kendisine yemin kefareti gereken kimse üç günü 
ayrı ayrı günlerde tutarsa kefareti yerine getirmi� sayılmaz.93  

6. Zina �ftirasında Bulunan Kimsenin Tövbe Ettikten Sonra �ahitli�inin 

Kabul Edilip Edilmemesi  

Zina iftirasında (kazif) bulunan kimsenin tövbe ettikten sonra �ahitli�inin kabul 
edilip edilmemesi hususu mezhepler arasında ihtilaflıdır. Usûl-fürû‘ ili�kisi üzerinde eser 
yazan Hanbelî fakihi �bnü’l-Lehhâm, �stisnâyla ilgili kaideleri ele alırken bu kaidelerden 
birisinin de, “Mâlikî, �âfiî ve Hanbelîler atıf harf-ı vâv ( 
 ) ile birbiri üzerine atfedilen 
cümlelerden (matûf ve matûf aleyhten) sonra gelen istisnânın, önceki cümlelerin hepsine 
dönük olaca�ı görü�ündedirler. Hanefiler ise istisnânın yalnızca sonuncu cümleye 
gidece�ini savunurlar” kaidesi oldu�unu belirtir ve “Namuslu kadınlara zina isnat edip 
sonra da dört �ahit getiremeyenlere seksen de�nek vurun. Artık onların �ahitli�ini asla 
kabul etmeyin. ��te bunlar fasık kimselerdir. Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar 
müstesna…”94 âyetini örnek gösterir. Zira âyette iftira suçunu i�leyenlerin dört �ahit 
getirememeleri durumunda üç cezayla cezalandırılacakları bildirilir: a. Seksen sopa 
vurulurlar (UVF�D�F(�F52EW,F�FM� DGH� H�E�D(,F), b. Ölünceye kadar �ahitlikleri kabul edilmez (
U�F4F!� UVF0,F�FX� DGH�F	� 
�H�FYD�F=� ,F	F ), 
c. Fâsık olarak niteleneceklerdir (F��H�EZ,F�D	
� HGH�� FCE[F	 H!F ). Buna göre âyette celdenin gerekmesi, 
�ahitli�in ret edilmesi ve fıskın sabit olması pe� pe�e zikredilmi� cümlelerdir. ��te bu üç 
cezadan sonra gelen pi�man olmaya yönelik istisnâ (
�H4,F=� F5<E�T	
� ,T	E\), cumhura göre celdeye 
dönmez, fakat son iki cezaya döner. �öyle ki celdeden sonra tövbe edenler fasık 
nitelemesinden kurtuldukları gibi tanıklıkları da kabul edilir. Hanefilere göre ise istisnâ 
yalnızca sonuncu ceza olan fâsık nitelemesine dönüktür. Dolayısıyla iftira eden kimse 
celde cezasından sonra tövbe edip ıslah olursa fasıklık vasfından kurtulur, fakat �ahitli�i 
yine de kabul edilmez.95  

                                                           
93 �snevî, Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdürrahim b. el-Hasen, et-Temhîd fî tahrîci’l-fürû‘ ‘ale’l-usûl, thk. 

Muhammed Hasan Heyto, �kinci Baskı, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1981, s. 141-142. �snevî, önce usul 
kaidesini tespit edip hakkındaki tartı�maları zikreder. Sonra �âfiî hukukçularının nasıl bir metot takip 
ettiklerini ve bu metotlardan hangisinin daha sahih oldu�unu ortaya koyar. Bunları yaptıktan sonra söz 
konusu farklı usul anlayı�larından tahrîc yoluyla çıkarılan hükümleri belirtir. Kısacası eserinde usul 
kaidelerinin fürû‘a yansımasını i�letmektedir.   

94 �HGH��FCE[F	 H!F �
U�F4F!�UVF0,F�FX�DGH�F	�
�H�FYD�F=�,F	F �UVF�D�F(�F52EW,F�FM�DGH� H�E�D(,F�F]
F�F�HX�E$F1F4DSF%E4�
�H=D%F<�DGF	�TGHM�EK,F-FIDAH�D	
�F��H#D�F<�F5<E�T	
F �F��H�EZ,F�D	
^_�`�D5E#�
�H4,F=�F5<E�T	
�,T	E\
aG2E3FS�aS�H�Fb�FOT�	
�T�EcF�
�HAF�D+F!F �FCE	Fd�E�D1F4 (Nûr, 24/4-5). 

95 �bnü’l-Lahhâm, Ebü’l-Hasan Alâuddîn Ali b. Abbâs el-Ba‘lî, el-Kavâid ve’l-fevâidü’l-usûliyye ve mâ 
yeta‘allaku bihâ mine’l-ahkâmi’l-fer‘iyye, thk. Muhammed Hâmid el-Fıkî, Metbaatü’sünneti’l-
Muhammediye, Kahire 1956, s. 257-260. Hanbelîlerden �bnü’l-Lehhâm (ö. 803/1400) eserinin 62. 
kaidesinde istisnâ konularını ele almaktadır. Bu konudaki görü�ler ve gerekçelerle ilgili ayrıntılı bilgi için 
bk. Gazzâlî, el-Mustasfâ min ilmi’l-usûl, thk. Necvâ Davv, Dâru �hyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut 1998, II, 68-
69. 
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rilir: aa. Seksen sopa vurulurlar
bb. Ölünceye kadar şahitlikleri kabul edilmez

cc. Fâsık olarak niteleneceklerdir
Buna göre âyette celdenin gerek-

mesi, şahitliğin ret edilmesi ve fıskın sabit olması
peş peşe zikredilmiş cümlelerdir. İşte bu üç ceza-
dan sonra gelen pişman olmaya yönelik istisnâ

cumhura göre celdeye dönmez, fakat
son iki cezaya döner. Şöyle ki celdeden sonra tövbe
edenler fasık nitelemesinden kurtuldukları gibi ta-
nıklıkları da kabul edilir. Hanefilere göre ise istisnâ
yalnızca sonuncu ceza olan fâsık nitelemesine dö-
nüktür. Dolayısıyla iftira eden kimse celde ceza-
sından sonra tövbe edip ıslah olursa fasıklık
vasfından kurtulur, fakat şahitliği yine de kabul
edilmez.95

Hanefî fukahâsından Timurtâşî de yukarıda
geçen İbnü’l-Lehhâm’ın ifade ettiği kuralı zikre-
der. İbnü’l-Lehhâm’ın konuya ilişkin dört mez-
hebin görüşünü aktarmasının aksine Timurtâşî
yalnızca Hanefîlerle Şâfiîlerin görüşlerini ve
kaide hakkındaki ihtilaflarını gerekçeleriyle bir-
likte aktarır. Timurtâşî kaideden çıkarılan fer‘î
hükmü şu örnek üzerinde izah eder: Bir kimse,
“üzerimde Zeyd’in bin lirası vardır; Bekr’in üze-
rimde bin lirası vardır; Halid’in üzerimde bin li-
rası vardır, ancak altı yüz hariç,” 

dese İmam Şâfiî’ye göre istisnâ hepsine dönüktür.
Bize (Hanefilere) göre ise sadece sonuncu cümleye
gider. Dolayısıyla Şâfiîlere göre bu sözü söyleyen
bu kimsenin bu üç sahsın her birisine dört yüz
borcu olur; Hanefilere göre istisnâ sadece sonuncu
cümleye dönük olduğu için Zeyd ve Bekr’e olan
borcu bin lira; Halid’e olanı dört yüz liradır. Ti-
murtâşî ayrıca yukarıdaki âyeti (Nûr, 24/4-5) de
örnek olarak sunar.96 Görüldüğü üzere o da tıpkı
İsnevî gibi usulün fürûa yansımasını konu edin-
mekte ve bunu örneklerle izah etmektedir.

7. Amelden Sonra Taklit Meselesi

Hanefî hukukçularından İbn Abidîn, amelden
sonra da diğer bir mezhebin taklit edilmesinin caiz
olduğu hususunda getirdiği füru ile ilgili örneğin
hükmünü tahrîc yöntemini işleterek ortaya çıka-
rır. Şöyle ki bir kimse, kıldığı namazın kendi mez-
hebine göre sahih olduğunu zanneder, fakat daha
sonra onun mensubu olduğu mezhebe göre nama-
zın bâtıl; diğer bir mezhebe göre sahih olduğu or-
taya çıkarsa, bu durumda diğer mezhebi taklit
ederek kılmış olduğu namazla yetineceği belirtilir.
İbn Abidîn, bu hükmü Ebû Yusuf’un bir cuma
günü hamamda yıkanıp namaz kıldırdığını, namaz
bitip cemaat dağıldıktan sonra kendisine hamamın
su deposunda ölmüş bir farenin bulunduğu söylen-
mesi üzerine “Medineli kardeşlerimizin ‘su, iki
kulle miktarına ulaşırsa artık pislik tutmaz’ şeklin-
deki görüşlerini alır ve ona uymuş oluruz” tarzın-
daki çözümünden yola çıkarak tahrîc yöntemiyle
elde etmektedir.97 İbn Abidîn burada birbirine ben-
zeyen iki fer’î meseleden hükmü bulunmayanın
hükmünü, mezhep imamlarınca hükmü belirtilmiş
olandan hareketle tahrîc yoluyla ortaya çıkarmak-
tadır.

8. Mükrehin Talâkı

Fesih ihtimali olmayan nikâh ve talâk gibi tasar-
rufların tehdit altında yapılması halinde geçerli
olup olmadıkları hususu, İslam hukuk ekolleri ara-
sında tartışmalara neden olmuştur. Malum olduğu
üzere Hanefî mezhebine göre bu gibi hukukî iş-
lemlerde rızanın bulunması şart olmadığı için
mükrehin nikâhı ve talâkı geçerlidir. Diğer üç
mezhepte ise diğer hukukî işlemlerde olduğu gibi
bunlarda da rızanın bulunması şart olduğundan
ötürü tehdit altında bulunan kimsenin nikâh ve
talâkı geçersizdir. Doktrinde muhtî’in, unutan
şahsın ve mükrehin alım satımı, nikâhı gibi hukukî
tasarruflarının hükmü söz konusu edildiği yerlerde

95 İbnü’l-Lahhâm, Ebü’l-Hasan Alâuddîn Ali b. Abbâs el-Ba‘lî, el-Kavâid ve’l-fevâidü’l-usûliyye ve mâ yeta‘allaku bihâ mine’l-ahkâmi’l-fer‘iyye, thk. Muhammed
Hâmid el-Fıkî, Metbaatü’sünneti’l-Muhammediye, Kahire 1956, s. 257-260. Hanbelîlerden İbnü’l-Lehhâm (ö. 803/1400) eserinin 62. kaidesinde istisnâ konularını
ele almaktadır. Bu konudaki görüşler ve gerekçelerle ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Gazzâlî, el-Mustasfâ min ilmi’l-usûl, thk. Necvâ Davv, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî,
Beyrut 1998, II, 68-69.
96 Timurtâşî, Muhammed b. Abdullah b. Ahmed, el-Vüsûl ilâ kavâidi’l-usûl, yy., ts., s. 52a-53b. İsnevî’nin et-Temhîd adlı eserini tahkik eden Hasan Heyto, Timur-
tâşî’nin el-Vüsûl ilâ kavâidi’l-usûl eserinin İsnevî’nin eserinin örnek alınarak yazılan bir eser olduğunu belirtir. Ayrıca Heyto, Timurtâşî’nin eserinin henüz basımı
yapılmadığı bilgisini de verir. İsnevî, Temhîd, (eseri tahkik edenin girişi), s. 16. Biz de elimizde bulunan el-Vüsûl’ün yazma nüshasından yararlanarak yukarıdaki
bilgileri aktardık.
97 İbn Abidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 177.
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kaidesinde istisnâ konularını ele almaktadır. Bu konudaki görü�ler ve gerekçelerle ilgili ayrıntılı bilgi için 
bk. Gazzâlî, el-Mustasfâ min ilmi’l-usûl, thk. Necvâ Davv, Dâru �hyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut 1998, II, 68-
69. 
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Hanefî fukahâsından Timurtâ�î de yukarıda geçen �bnü’l-Lehhâm’ın ifade etti�i 
kuralı zikreder. �bnü’l-Lehhâm’ın konuya ili�kin dört mezhebin görü�ünü aktarmasının 
aksine Timurtâ�î yalnızca Hanefîlerle �âfiîlerin görü�lerini ve kaide hakkındaki 
ihtilaflarını gerekçeleriyle birlikte aktarır. Timurtâ�î kaideden çıkarılan fer‘î hükmü �u 
örnek üzerinde izah eder: Bir kimse, “üzerimde Zeyd’in bin lirası vardır; Bekr’in üzerimde 
bin lirası vardır; Halid’in üzerimde bin lirası vardır, ancak altı yüz hariç,” ( T�F�F�� J�D<Fe	� HfD	!�
JV%E�P�EZ� ,L	\� G�S0�f	!����� J�E	,�E	 � G�S0�f	!����� J�D?FYE	F � JG�S0) dese �mam �âfiî’ye göre istisnâ hepsine 
dönüktür. Bize (Hanefilere) göre ise sadece sonuncu cümleye gider. Dolayısıyla �âfiîlere 
göre bu sözü söyleyen bu kimsenin bu üç sahsın her birisine dört yüz borcu olur; 
Hanefilere göre istisnâ sadece sonuncu cümleye dönük oldu�u için Zeyd ve Bekr’e olan 
borcu bin lira; Halid’e olanı dört yüz liradır. Timurtâ�î ayrıca yukarıdaki âyeti (Nûr, 24/4-
5) de örnek olarak sunar.96 Görüldü�ü üzere o da tıpkı �snevî gibi usulün fürûa yansımasını 
konu edinmekte ve bunu örneklerle izah etmektedir. 

7. Amelden Sonra Taklit Meselesi 

Hanefî hukukçularından �bn Abidîn, amelden sonra da di�er bir mezhebin taklit 
edilmesinin caiz oldu�u hususunda getirdi�i füru ile ilgili örne�in hükmünü tahrîc 
yöntemini i�leterek ortaya çıkarır. �öyle ki bir kimse, kıldı�ı namazın kendi mezhebine 
göre sahih oldu�unu zanneder, fakat daha sonra onun mensubu oldu�u mezhebe göre 
namazın bâtıl; di�er bir mezhebe göre sahih oldu�u ortaya çıkarsa, bu durumda di�er 
mezhebi taklit ederek kılmı� oldu�u namazla yetinece�i belirtilir. �bn Abidîn, bu hükmü 
Ebû Yusuf’un bir cuma günü hamamda yıkanıp namaz kıldırdı�ını, namaz bitip cemaat 
da�ıldıktan sonra kendisine hamamın su deposunda ölmü� bir farenin bulundu�u 
söylenmesi üzerine “Medineli karde�lerimizin ‘su, iki kulle miktarına ula�ırsa artık pislik 
tutmaz’ �eklindeki görü�lerini alır ve ona uymu� oluruz” tarzındaki çözümünden yola 
çıkarak tahrîc yöntemiyle elde etmektedir.97 �bn Abidîn burada birbirine benzeyen iki fer’î 
meseleden hükmü bulunmayanın hükmünü, mezhep imamlarınca hükmü belirtilmi� 
olandan hareketle tahrîc yoluyla ortaya çıkarmaktadır.  

8. Mükrehin Talâkı 

Fesih ihtimali olmayan nikâh ve talâk gibi tasarrufların tehdit altında yapılması 
halinde geçerli olup olmadıkları hususu, �slam hukuk ekolleri arasında tartı�malara neden 
olmu�tur. Malum oldu�u üzere Hanefî mezhebine göre bu gibi hukukî i�lemlerde rızanın 
bulunması �art olmadı�ı için mükrehin nikâhı ve talâkı geçerlidir. Di�er üç mezhepte ise 
di�er hukukî i�lemlerde oldu�u gibi bunlarda da rızanın bulunması �art oldu�undan ötürü 
tehdit altında bulunan kimsenin nikâh ve talâkı geçersizdir. Doktrinde muhtî’in, unutan 
�ahsın ve mükrehin alım satımı, nikâhı gibi hukukî tasarruflarının hükmü söz konusu 
                                                           
96 Timurtâ�î, Muhammed b. Abdullah b. Ahmed, el-Vüsûl ilâ kavâidi’l-usûl, yy., ts., s. 52a-53b. �snevî’nin et-

Temhîd adlı eserini tahkik eden Hasan Heyto, Timurtâ�î’nin el-Vüsûl ilâ kavâidi’l-usûl eserinin �snevî’nin 
eserinin örnek alınarak yazılan bir eser oldu�unu belirtir. Ayrıca Heyto, Timurtâ�î’nin eserinin henüz 
basımı yapılmadı�ı bilgisini de verir. �snevî, Temhîd, (eseri tahkik edenin giri�i), s. 16. Biz de elimizde 
bulunan el-Vüsûl’ün yazma nüshasından yararlanarak yukarıdaki bilgileri aktardık. 

97 �bn Abidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 177. 
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Ümmetimden hata, unutma ve zorlandıkları söz ve
fiiller kaldırılmıştır”98 hadisi dayanak olarak zikre-
dildiği gibi İslam hukuk ekolleri mükrehin talâkı-
nın hükmü hususunda da onu dayanak olarak
zikrederler. Söz konusu hadisi dört mezhep hu-
kukçuları delil olarak kabul ettikleri halde onun
ifade ettiği hüküm bakımından ihtilafa düşmüşler-
dir. Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî fukahâsı mükrehin ta-
lâkı meselesinde bu hadisle amel ederken Hanefîler
amel etmez. Bu ihtilaf genellikle delâletü’l-iktizâ
prensibinin umum ifade edip etmediği anlayışın-
dan kaynaklanmaktadır. Hanefî fukahâsından Ser-
hasî, delâletü’l-iktizâyi kendisi olmadan nasla amel
etmek mümkün olmayan ve nassın hüküm ifade
edebilmesi için takdir edilmesi şart olan fazlalık (zi-
yâde) şeklinde tanımlamıştır.99 Örneğin Ümme-
timden hata, unutma ve zorlandıkları söz ve fiiller
kaldırılmıştır” hadisinde kaldırılan şeylerin hata,
unutma ve zorlandıkları söz ve fiiller olduğu bildi-
rilmektedir ki bunların kendilerinin kaldırılması
vakıaya ters düşer. Zira ümmetten hata eden, unu-
tan ve tehdit edildikleri şey geçmişten günümüze
dek olagelmiştir. Dolayısıyla kaldırılan bunların
kendileri değil ya hükümleri ya da bunların gerek-
tirdiği günahlardır. İşte mananın doğru anlaşılması
için            veya           gibi bir lafzın takdir edilmesi
zorunludur. Hâsılı hadisten bunların hükümlerinin
kaldırıldığı anlaşılmalıdır. Kaldırılan hüküm de
dünyevî olabildiği gibi uhrevi de olabilir. Buna göre
hadisten anlaşılan delâletü’l-iktizânın, hem düny-
evî hem de uhrevî hükümleri kapsayacak tarzda
âmm olma ihtimali söz konusudur.

İmam Şâfiî umûmü’l-müktezâ prensibini kabul
ederken Hanefîler benimsemezler. Buna göre
İmam Şâfiî’ye göre hadis umum ifade eder, yani

hadis hata, unutma ve ikrahın hem dünyevî hem
de uhrevî hükümlerinin kaldırıldığını gösterir. Ha-
nefîlere göre ise hadisten hem dünyevî hem de
uhrevî sonucu kapsayacak şekilde bir hükmün var-
lığı kastedilmez. Bu yüzden sadece dünyevî ya da
sadece uhrevî hüküm kastedilebilir. Hadiste ahiret
hükmünün -o da günahın kaldırılmasıdır- kaste-
dilmesi hususunda fikir birliği bulunduğu için
uhrevî hüküm ile beraber dünyevî hüküm kaste-
dilemez. Aksi takdirde hadis umum ifade eder ki
Hanefî doktrininde umûmü’l-müktezâ prensibi be-
nimsenmemiştir.100

Günümüz İslam hukukçularından Mustafa el-
Hın usulün bu kaidesinin fürûa yansımasıyla ilgili
birkaç örnek getirir. Bu örneklerden bir tanesi de
mükrehin talâkıdır. O, meseleyi şöyle izah eder:
Umûmü’l-müktezâ prensibini benimseyen Mâlikî,
Şâfiî ve Hanbelîler mükrehin talâkının geçersiz ol-
duğunu savunur ve buna söz konusu hadisi delil
gösterirler. Zira onlara göre hadis talâk, nikâh ve
benzeri dünyevî durumları da kapsamaktadır. Buna
mukabil Hanefî hukukçular söz konusu kaideyi
kabul etmediklerinden ötürü mükrehin talâkının
vâki olduğunu ileri sürerler. Onlar bu konuda bu
hadisle amel etmezler. Onlar mükrehin talâkını hâ-
zilin talâkına kıyas ederek hâzilinki gibi mükrehin
de talâkının gerçekleştiğini söylerler.101

Yukarıda isimleri geçen fukahânın usul kaide-
leriyle ve fürûa getirdikleri çözümler ile, fıkhî me-
seleler arasında sağlam bağlantılar kurduklarını,
usul ve fürû kaidelerinden hareketle fıkhî mesele-
lere çözüm getirdiklerini görmekteyiz. Ayrıca yu-
karıdaki örnekler, mezhepler arasında füru‘la ilgili
ihtilafların onların usul anlayışlarının farklı olma-
sından kaynaklandığını göstermektedir. Bu tür

98 (Hanefî hukukçularından Merğînânî’nin el-Hidâye adlı eserindeki hadisleri tahrîc eden Zeyla‘î bütün fukahâ hadisi bu
lafızlarla zikretmelerine rağmen kendisinin, hadisi bu lafızlarla hadis kitaplarında bulamadığını belirtir. Ancak hadisi
veya tarzında gördüğünü ifade eder. Zeyla‘î, Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullah b. Yusuf b. Muhammed, Nas-
bü’r-râye li-tahrîci ehâdisi’l-Hidâye, Birinci Baskı, Müessesetü’r-Reyyân, Cidde 1997, II, 64.  Ayrıca bu hadisin mezhep hukukçularının umûmü’l-müktezâ usul
kaidesine ilişkin görüşleri, gerekçeleri ve hadisin sıhhatı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Mehmet Selim Aslan, İslam Borçlar ve Aile Hukukunda Kasıt ve Etkisi, (ba-
sılmamış doktora tezi) Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Esntitüsü, 2014, s. 228-231. 
99 Serahsî, Usûl, I, 248.
100 Mâverdî, Ebü’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Habîb el-Basrî, el-Hâvi’l-kebîr, thk. Ali Muhammed Muavvez ve Adil Ahmed Abdülmevcûd, Birinci Baskı, Dârü’l-
Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1994, X, 228: Debûsî, Ebû Zeyd Abdullah b. Muhammed b. Ömer b. İsa, Takvîmü’l-edille fî usûli’l-fıkh, thk. Halil Muhyiddîn el-Meys, Bi-
rinci Baskı, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2001, 136: Serahsî, Usûl, I, 251.
101 Mustafa Said el-Hın, Eserü’l-ihtilâf fi’l-kavâidi’l-usûliye fî ihtilâfi’l-fukahâ, Dördüncü Baskı, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1985, s. 163-164. Mustafa Said el-Hın’ın
Eserü’l-ihtilâf fi’l-kavâid’l-usûliye fî ihtilâfi’l-fukahâ, adlı eseri her ne kadar günümüzde yazılan bir eser olsa da usul kurallarından hareketle hükmü ortaya çıkarı-
lan örnek meseleler klasik dönem eserlerinde sunulan örneklerden oluştuğu için usul kaidelerinin fürûa nasıl yansıdığını göstermek için bu başlık altında onun ese-
rinden de yararlanmayı uygun gördük. İşte bu yüzden bu eserde fer‘î ihtilaflara neden olan usul prensiplerinden delâletü’l-iktizâ ve etkisini örnek olarak sunduk.
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hadisi dayanak olarak zikredildi�i gibi �slam hukuk ekolleri mükrehin talâkının hükmü 
hususunda da onu dayanak olarak zikrederler. Söz konusu hadisi dört mezhep hukukçuları 
delil olarak kabul ettikleri halde onun ifade etti�i hüküm bakımından ihtilafa dü�mü�lerdir. 
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tehdit edildikleri �ey geçmi�ten günümüze dek olagelmi�tir. Dolayısıyla kaldırılan bunların 
kendileri de�il ya hükümleri ya da bunların gerektirdi�i günahlardır. ��te mananın do�ru 
anla�ılması için G?A	
 veya GMg
 gibi bir lafzın takdir edilmesi zorunludur. Hâsılı hadisten 
bunların hükümlerinin kaldırıldı�ı anla�ılmalıdır. Kaldırılan hüküm de dünyevî olabildi�i 
gibi uhrevi de olabilir. Buna göre hadisten anla�ılan delâletü’l-iktizânın, hem dünyevî hem 
de uhrevî hükümleri kapsayacak tarzda âmm olma ihtimali söz konusudur. 

�mam �âfiî umûmü’l-müktezâ prensibini kabul ederken Hanefîler benimsemezler. 
Buna göre �mam �âfiî’ye göre hadis umum ifade eder, yani hadis hata, unutma ve ikrahın 
hem dünyevî hem de uhrevî hükümlerinin kaldırıldı�ını gösterir. Hanefîlere göre ise 
hadisten hem dünyevî hem de uhrevî sonucu kapsayacak �ekilde bir hükmün varlı�ı 
kastedilmez. Bu yüzden sadece dünyevî ya da sadece uhrevî hüküm kastedilebilir. Hadiste 
ahiret hükmünün -o da günahın kaldırılmasıdır- kastedilmesi hususunda fikir birli�i 
bulundu�u için uhrevî hüküm ile beraber dünyevî hüküm kastedilemez. Aksi takdirde hadis 
umum ifade eder ki Hanefî doktrininde umûmü’l-müktezâ prensibi benimsenmemi�tir.100 

Günümüz �slam hukukçularından Mustafa el-Hın usulün bu kaidesinin fürûa 
yansımasıyla ilgili birkaç örnek getirir. Bu örneklerden bir tanesi de mükrehin talâkıdır. O, 
meseleyi �öyle izah eder: Umûmü’l-müktezâ prensibini benimseyen Mâlikî, �âfiî ve 
Hanbelîler mükrehin talâkının geçersiz oldu�unu savunur ve buna söz konusu hadisi delil 
gösterirler. Zira onlara göre hadis talâk, nikâh ve benzeri dünyevî durumları da 
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99 Serahsî, Usûl, I, 248. 
100 Mâverdî, Ebü’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Habîb el-Basrî, el-Hâvi’l-kebîr, thk. Ali Muhammed 
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Debûsî, Ebû Zeyd Abdullah b. Muhammed b. Ömer b. �sa, Takvîmü’l-edille fî usûli’l-fıkh, thk. Halil 
Muhyiddîn el-Meys, Birinci Baskı, Dârü’l-Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 2001, 136: Serahsî, Usûl, I, 251. 
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eserlerde kullanılan tahrîc yöntemi, yeni mesele-
lere sağlam ve doğru bir şekilde uygulandığı tak-
dirde doğru neticelere varılabileceği kanaatindeyiz.

B. GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİNDEN ÖRNEKLER

Araştırmamız, tahrîc yöntemiyle güncel fıkhî prob-
lemlere ilişkin hükümlerin elde edilmesiyle ilgili
olduğundan, ele alacağımız yeni meselelerin tefer-
ruatına girmeden tahrîc yönteminin nasıl işletildi-
ğini gösterecek kadar meseleleri inceleyeceğiz.
Çağdaş fıkhî meselelerden yalnızca kutuplarda
veya kutuplara yakın yerlerde ibadet, sigorta, süt
bankası ve trafik kazaları olmak üzere dört yeni
meseleyi ele almakla yetineceğiz.

1. Kutuplarda veya Kutuplara Yakın Yerlerde İbadet Meselesi

Malum olduğu üzere namazın sahih olmasının şart-
larından birisi de vaktin girmesidir. Mükellef kişi,
namazı belirlenen vakitte kılması halinde yüküm-
lülüğünü yerine getirmiş olur. Aksi takdirde na-
mazı kazaya kalmış ve dolayısıyla bu kişi günaha
girmiş olur. Başka bir deyişle vakit girmeden kılı-
nan namaz geçerli değildir. Aynı şekilde vakit çık-
tıktan sonra namazın kılınması edâ değil, kazadır.
Benzer durum oruç için de söz konusudur. Bilin-
diği gibi oruç Ramazan ayında gündüzleri yerine
getirilen bir ibadettir. Gece ve gündüzlerin yirmi
dört saati geçmediği yerlerde vakitlere riayet etmek
kolaydır. Ancak kutuplara gidildikçe gece ile gün-
düz arasındaki zaman farkı açılır. Bu fark doksa-
nıncı enlemde son noktasına varır. Öyle ki yaz
mevsiminde bir gün altı ay uzar; kış mevsiminde
de gece altı ay sürer. Burada namaz ve orucun du-
rumu ne olacak, vakit bulunmadığı için bu ibadet-
lerin yükümlülükleri düşer mi, Mekke’nin saati mi
yoksa gece ile gündüzü birbirinden farklı olan en
yakın yerin saatine göre mi bu ibadetler yerine ge-
tirilecek? Bunlar çözüm bekleyen problemlerdir.
Bazı İslam hukukçuları vakit namazın sebebidir,
sebep bulunmayınca namaz da farz olmaz, diyerek

bu bölgelerde yaşayanlardan namazın düşeceğini
ileri sürerler.102 Hatta Hanefî fukahâsından Zeyla‘î
akşam şafağı (kızıllığı) henüz batmadan sabahın
fecrinin doğduğu yerlerde yaşayan bir kimseden
vakit bulunmadığı gerekçesiyle yatsı ve vitir na-
mazlarının farziyetinin düşeceğini iler sürer. Zira
vakit namazın farz olmasının şartlarındandır. Bu-
lunmaması halinde namaz farz olmaz.103 Buna kar-
şılık tercih edilen görüş, kutuplara yakın yerlerde
yaşayanların namaz vakitleri onlara en yakın bel-
denin saatine göre takdir edileceğidir.104 Şu halde
beş vakit namaz en yakın normal vakitli olan ülke-
nin saatine ayarlanır ve artık bu bölgelerde güneşe
göre değil saate göre hareket edilir. Aynı şekilde
Ramazan orucu için de zaman takdir edilir. Şöyle ki
oruç için yirmi dört saatlik gece gündüzü olan en
yakın ülkenin uygulaması esas alınır. Mustafa ez-
Zerkâ da bu yerlerdeki ibadetlerin ya İslam’ın doğ-
duğu yer olan Hicaz bölgesinin ya da bu yerlere
yakın Müslümanlar tarafından fethedilen şehirle-
rin yerel saati baz alınarak ibadet vakitlerinin tak-
dir edileceğini söyler.105

Hz. Peygamber, Deccâl’dan söz ederken sa-
habe onun yeryüzünde ne kadar kalacağını sormuş,
o da “kırk gün kalacak. Bir gün bir sene gibi, bir
gün bir ay gibi, bir gün bir hafta gibi, diğer günleri
de günleriniz gibi olacaktır,” buyurunca sahabe “Ya
Rasulullah! Bu bir sene gibi olacak günde, bir
günün namazı bize kâfi gelecek mi?” diye sordu.
Bunun üzerine Hz. Peygamber “hayır! Onun için
günün miktarını takdir edin,” buyurdu.106 Fukahâ
bu hadisten yola çıkarak bu gibi yerlerde vakitlerin
takdir edileceğini savunur. Hatta İbnü’l-Hümâm
böyle yerlerdeki namazın Deccâl ile ilgili hadiste
söz konusu edilen namaza kıyas edileceğini belir-
tir.107 Aynı şekilde günümüz İslam hukukçuların-
dan Müsfir el-Kahtânî kutup ve kutuplara yakın
yerlerdeki ibadetlerin fukahânın konu hakkındaki
görüşleri üzerine tahrîc edilebileceğini söyleyerek

102 İbn Abidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 18.
103 Zeyla‘î, Ebû Muhammed Fahruddîn Osman b. Ali b. Mihcen b. Yunus es-Sûfî el-Bâriî, Tebyînu’l-hakâik şerhu Kenzi’d-dekâik, Birinci Baskı, Bulak, 1313/1895,
I, 81.
104 Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî ve edilletuhu, İkinci Baskı, Dârü’l-Fıkr, Dımaşk 1985, I, 507. Bu konudaki ihtilaflar için bk. İbn Abidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 18-19.
105 Mustafa ez-Zerkâ, Fetâvâ, Dördüncü Baskı, Dâru’l-Kalem, Dımaşk 2010, s. 114.
106

(Müslim, Ebü’l-Hüseyin b. El-Haccâc el-Kuşeyrî en-Nîsâbûrî, Sahihu Müslim, Dâru İhyâi’t-
Türâsi’l-Arabî, Beyrut 2000, Fiten, 20)
107 İbnü’l-Hümâm, Kemalüddin Muhammed b. Abdülvahid es-Sivasî, Fethu’l-kadîr, nşr. Abdürrezzak Galib el-Mehdî, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2003, I, 225-226.
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namazın dü�ece�ini ileri sürerler.102 Hatta Hanefî fukahâsından Zeyla‘î ak�am �afa�ı 
(kızıllı�ı) henüz batmadan sabahın fecrinin do�du�u yerlerde ya�ayan bir kimseden vakit 
bulunmadı�ı gerekçesiyle yatsı ve vitir namazlarının farziyetinin dü�ece�ini iler sürer. Zira 
vakit namazın farz olmasının �artlarındandır. Bulunmaması halinde namaz farz olmaz.103  
Buna kar�ılık tercih edilen görü�, kutuplara yakın yerlerde ya�ayanların namaz vakitleri 
onlara en yakın beldenin saatine göre takdir edilece�idir.104 �u halde be� vakit namaz en 
yakın normal vakitli olan ülkenin saatine ayarlanır ve artık bu bölgelerde güne�e göre de�il 
saate göre hareket edilir. Aynı �ekilde Ramazan orucu için de zaman takdir edilir. �öyle ki 
oruç için yirmi dört saatlik gece gündüzü olan en yakın ülkenin uygulaması esas alınır. 
Mustafa ez-Zerkâ da bu yerlerdeki ibadetlerin ya �slam’ın do�du�u yer olan Hicaz 
bölgesinin ya da bu yerlere yakın Müslümanlar tarafından fethedilen �ehirlerin yerel saati 
baz alınarak ibadet vakitlerinin takdir edilece�ini söyler.105 

Hz. Peygamber, Deccâl’dan söz ederken sahabe onun yeryüzünde ne kadar 
kalaca�ını sormu�, o da “kırk gün kalacak. Bir gün bir sene gibi, bir gün bir ay gibi, bir 
gün bir hafta gibi, di�er günleri de günleriniz gibi olacaktır,” buyurunca sahabe “Ya 
Rasulullah! Bu bir sene gibi olacak günde, bir günün namazı bize kâfi gelecek mi?” diye 
sordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber “hayır! Onun için günün miktarını takdir edin,” 
buyurdu.106 Fukahâ bu hadisten yola çıkarak bu gibi yerlerde vakitlerin takdir edilece�ini 
savunur. Hatta �bnü’l-Hümâm böyle yerlerdeki namazın Deccâl ile ilgili hadiste söz 
konusu edilen namaza kıyas edilece�ini belirtir.107 Aynı �ekilde günümüz �slam 
hukukçularından Müsfir el-Kahtânî kutup ve kutuplara yakın yerlerdeki ibadetlerin 
fukahânın konu hakkındaki görü�leri üzerine tahrîc edilebilece�ini söyleyerek bu yöntem 
sayesinde bu tür yerlerdeki ibadetin hükmünün elde edilebilece�ine i�aret eder.108 

2. Ticari Sigorta 

Hukuk dilinde “bir �ahıs veya kurulu�un (sigortacı), belli bir bedel (prim) 
kar�ılı�ında, bir ba�kasının, ilerde vukuu muhtemel olan bir zararını, vukuu halinde tazmin 
edece�ini taahhüt etti�i kar�ılıklı rızaya dayalı ba�layıcı bir akittir”109 �eklinde tanımlanan 
sigortanın caiz olup olmadı�ı günümüz �slam hukukçuları arasında tartı�malara neden 
olmu�tur. Sigortanın hükmüyle ilgili �slam hukukçuları arasında fikir ayrılıklarının 
meydana gelmesinin nedeni konu hakkında herhangi bir nassın bulunmayı�ıdır. �slam 
âleminde sigortadan ilk söz edenin, Hanefî hukukçularından �bn Abidîn oldu�u kabul 
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bu yöntem sayesinde bu tür yerlerdeki ibadetin
hükmünün elde edilebileceğine işaret eder.108

2. Ticari Sigorta

Hukuk dilinde “bir şahıs veya kuruluşun (sigortacı),
belli bir bedel (prim) karşılığında, bir başkasının,
ilerde vukuu muhtemel olan bir zararını, vukuu
halinde tazmin edeceğini taahhüt ettiği karşılıklı
rızaya dayalı bağlayıcı bir akittir”109 şeklinde ta-
nımlanan sigortanın caiz olup olmadığı günümüz
İslam hukukçuları arasında tartışmalara neden ol-
muştur. Sigortanın hükmüyle ilgili İslam hukuk-
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�H-F#s�F5<E�T	
�,F�P<F!�,F< �(Nisâ, 4/29). 
118 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 509, 626. 
119 tF�D�T�	
F �N�EYD	
��F�F��
�HWF ,F1F=F  (Mâide, 5/2). 
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edilir.110 Sigortanın on dördüncü asırdan itibaren bilinmesine ra�men �bn Abidîn’den ba�ka 
sigortanın hükmünden söz eden olmadı�ı ve onun bahsetti�i sigortadan farklı sigorta 
çe�itleri meydana geldi�i için bu sözle�me yeni fıkhî meselelerden sayılır. 

Ça�da� �slam hukukçularının ço�u, sigorta akdinin caiz olmadı�ı görü�ündedir. Bu 
hukukçular, görü�leri için sigorta uygulamasında garar111 ve cehaletin bulunmasını, 
sigortanın kumar içermesini, bünyesinde faizin her iki türünü (fazlalık faizi ve gecikme 
faizi) barındırmasını,112 haksız tazmin (7e�<9� ,�4� 7
e	\) gerektirmesini, akit konusunun 
belirsiz olmasını ve sigortanın ba�kasının malını haksız yere almayı gerektirmesini gerekçe 
gösterirler.113 Buna kar�ılık ba�ta Mustafa ez-Zerkâ ve Abdülvehhâb Hallâf olmak üzere 
bazı günümüz �slam hukukçuları sigortanın caiz oldu�unu söylerler. Bu hukukçular da 
sigorta akdinin âkıle,114 muvâlât akdi115 ve kefalet gibi sözle�melere olan benzerli�ini 
akdin caiz olması hususunda gerekçe gösterirler. Ayrıca sigorta sözle�mesinde cehaletin 
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Sigortanın caiz olmadı�ını söyleyen �slam hukukçularının gerekçelerine 
baktı�ımızda meselenin hükmünü tahrîc yöntemiyle elde ettiklerini görmekteyiz. �öyle ki 
fukahânın bir kısmı akdi ‘insanların malını batıl yollarla yeme’ üzerine tahrîc etmi�lerdir. 
Hal böyle olunca söz konusu akit, “Ey iman ederler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla 
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ıvazlı bir akit olmadı�ını, aksine teberrü akit (K,��Y�	
� 0���) türlerinden oldu�unu 
söylemekte ve bu akitlerin hükmünden hareketle tahrîcde bulunmaktadır. Dolayısıyla 
                                                           
110 �bn Abidîn, Reddü’l-muhtâr, VI, 281. 
111 Garar: Akit konusunun meydana gelip gelmeyece�inin bilinmemesi demektir (Mehmet Erdo�an, Fıkıh ve 

Hukuk Terimleri Sözlü�ü, Ensar Ne�riyat, �stanbul 2010, s. 154). 
112 Vehbe Zuhaylî, Kadâyâ fıkhiyye mu‘âsıra, �kinci Baskı, Dâru’l-Fıkr, Dıma�k 1997, s. 364-365. 
113 Ali Muhyeddîn el-Karadâ�î, et-Te’mînu’t-ticârî el-�slamî, Altıncı Baskı, Dâru’l-Be�âiri’l-�slamî, Beyrut 

2011, s. 155, 162. Sigortanın caiz olmadı�ı görü�ünde olan hukukçuların gerekçeleriyle ilgili bilgi için bk. 
a.e., s. 163-177. 

114 Hata sonucu birisinin öldürülmesi halinde ceza olarak diyet ödenir. Diyeti katilin âkılesi öder. Âkıle ise 
katilin belli erkek akrabalarından (asebe) olu�ur. 

115 Muvâlât akdi: Nesebi meçhul ki�i, nesebi belli bir kimseye, “gel anla�alım, e�er ben bir cinayet i�lersem 
diyetimi âkılen ile birlikte öde, ben de ölürsem mallarım senin olsun” der o da bu �artı kabul eder, böylece 
aralarında meydan gelen akde, akd-i muvâlât denir (Erdo�an, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlü�ü, s. 405). 

116 Mustafa ez-Zerkâ, Fetâvâ, s. 404-405, 416-418; Karadâ�î, et-Te’mînu’t-ticârî, s. 154. Sigortanın caiz 
oldu�unu savunan hukukçuların gerekçeleriyle ilgili daha fazla bilgi için bk. a.e., s. 180-191. 

117 E*Er,FYD	,E4�DGH?F-D2F4�DGH?F	
F�D#F!�
�H�H�D%F=�,F	�
�H-F#s�F5<E�T	
�,F�P<F!�,F< �(Nisâ, 4/29). 
118 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 509, 626. 
119 tF�D�T�	
F �N�EYD	
��F�F��
�HWF ,F1F=F  (Mâide, 5/2). 
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rîcde bulunmaktadır. Dolayısıyla sigorta garar içe-
ren alım satım akitlerinden olmadığı için bunların
hükmünü almaz. Bazıları da “akitlerde asıl olan iba-
hadır” usul kaidesi üzerine tahrîc ederek onun caiz
olduğunu söyler. Zira sigorta yeni bir akittir ki Şâri‘
de akitler için belli bir sayı tayin etmemiştir. Ak-
sine insanlar ihtiyaç duydukları yeni akitler oluş-
turabilirler.120

Günümüz İslam hukukçularının sigortanın
hükmünü ya usulün bir kaidesinden ya da fuka-
hânın fıkhî bir mesele hakkındaki görüşlerinden
hareketle tahrîc yöntemiyle elde ettiklerini gör-
mekteyiz. Bu yöntem sayesinde elde edilen si-
gortanın hükmü dört mezhebin bir görüşü olarak
kabul edilip edilmemesi meselesine gelince şunu
söyleyebiliriz: Sigorta akdini muvâlât akdi üze-
rine tahrîc etmek suretiyle onun caiz olduğu so-
nucuna varırsak bu hükmü Hanefî mezhebinin
bir görüşü olarak kabul etmemiz gerektiği kanaa-
tindeyiz. Çünkü muvâlât akdi bu mezhepte caiz-
ken diğer üç mezhepte caiz değildir. Sigortayı
“akitlerde asıl olan ibahadır” usul kaidesi üzerine
tahrîc ederek onun caiz olduğunu söyleyecek
olursak dört mezhebe göre caiz olduğunu söyle-
meliyiz. Benzer durum caiz olmadığıyla ilgili
görüş için de söz konusu olmalıdır. Şöyle ki
kumar üzerine tahrîc ederek onun caiz olmadı-
ğını söyleyecek olursak bu hükmün dört mezhe-
bin görüşü olduğunu kabul etmemiz gerekir.
Çünkü dört mezhebe göre kumar caiz olmadığı
gibi ona benzeyen durumların da caiz olmaması
lazımdır.

3. Süt Bankası

Her hukukta olduğu gibi İslam hukukunda da er-
kekler istediği her kadınla evlenemezler. Zira ev-

lenmek isteyen tarafların birbirleriyle evlenmele-
rine engel bir durumun bulunmaması gerekir. İs-
lam’da hangi durumların evlenme engeli sayılacağı
Kur’an ve sünnette açıklanmıştır. “Sizi emziren süt-
anneleriniz, sütkız kardeşleriniz size haram kı-
lındı…”121 âyeti süt emzirmenin evlenme engelleri
arasında yer aldığını belirtirken “nesepten haram
olanlar, sütten dolayı da haram olurlar”122 hadisi de
kimlerle evlenmenin haram olduğunu açıklamak-
tadır.123 Şöyle ki süt emen çocuk kendisini emzi-
ren kadının öz çocuğu gibi kabul edilir. Bu
yüzden kişi sütanne, sütbaba, sütkardeş, süt hala,
süt teyze, süt dayı, süt amca ve süt çocuklarıyla
evlenemez. Fukahâ, süt emzirmenin evlenme ya-
sağı olmasını şöyle izah etmektedirler: Yukarıda
geçen nesepten dolayı haram olanların sütten do-
layı da haram olduklarını bildiren hadis, bir ka-
dının evlilik hususunda bir erkeğe haram olma
nedenlerinden birisinin de süt emme olduğuna ve
evlenme yasağının gerçekleşmesinde nesebe ben-
zediğine delildir. Şöyle ki; nesep sebebiyle ha-
ramlığın sabit olması tarafların gerçekten
birbirlerinin bir parçası olmaları veya birbirleri-
nin parçası olmaları şüphesidir. Emzirmede de
parça olma şüphesi vardır. Zira insanın bir par-
çası olan süt sayesinde et oluşmakta ve kemikler
gelişmektedir.124

EEmmzziirrmmee  ssüürreessii: Fukahânın kâhir ekseriyetine
göre emzirme çocuğun iki yaşı içinde gerçekleş-
mesi halinde evlenme engeli kabul edilir. İki yaştan
sonraki emzirmelerle süt hısımlığı gerçekleşmez.
Bunların delili, “anneler çocuklarını iki tam yıl em-
zirirler;”125 “annesi, onu her gün biraz daha güçsüz
düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi
de iki yıl içinde olur”126 âyetleri ile; “süt hısımlığı
ancak iki yaş içinde emzirilen sütle oluşur”127 hadi-

120 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 509, 627.
121 (Nisâ, 4/22).
122 (İbn Mâce, Nikâh, 34; Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Şuayb b. Ali, el-Muctebâ mine’s-Sünen el-meşhûr bi Süneni’n-Nesâî,
Beytu’l-Efkâri’d-Düveliyye, Riyad ts., Nikâh, 49).
123 İbn Kudâme, Muğnî, XI, 309; Mevsılî, Abdullah b. Mahmud b. Mevdûd, el-İhtiyâr li ta‘lîl’l-Muhtâr, thk. Halid Abdürrahman el-Akk, Dârü’l-Ma’rife, Beyrut
2007, III, 106.
124 Serahsî, Mebsût, V, 132. Emzirmenin evlenme engeli olarak kabul edilmesinin hikmetleriyle ilgili daha fazla bilgi için bk. Muhammed Ebû Zehra, el-Ahvâlü’ş-
şahsıyye, Dârü’l-Fıkr el-Arabî, Kahire, 2005, s. 83.
125 (Bakara, 2/233).
126 (Lokman, 31/14).
127 (Rivayetin İbn Mes‘ûd’un sözü olduğu ifade edilmektedir. Mâlik b. Enes, el-Muvatta’, thk. Muhammed Mustafa el-Azamî, 
Birinci Baskı, yy., 2004, IV, 876; Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hasan b. Ali, es-Sünenü’l-kübrâ, Birinci Baskı, Dârü’l-Me‘ârif, Haydarâbâd, 1344/1924, VII,
462).
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sigorta garar içeren alım satım akitlerinden olmadı�ı için bunların hükmünü almaz. 
Bazıları da “akitlerde asıl olan ibahadır” usul kaidesi üzerine tahrîc ederek onun caiz 
oldu�unu söyler. Zira sigorta yeni bir akittir ki �âri‘ de akitler için belli bir sayı tayin 
etmemi�tir. Aksine insanlar ihtiyaç duydukları yeni akitler olu�turabilirler.120  

Günümüz �slam hukukçularının sigortanın hükmünü ya usulün bir kaidesinden ya da 
fukahânın fıkhî bir mesele hakkındaki görü�lerinden hareketle tahrîc yöntemiyle elde 
ettiklerini görmekteyiz. Bu yöntem sayesinde elde edilen sigortanın hükmü dört mezhebin 
bir görü�ü olarak kabul edilip edilmemesi meselesine gelince �unu söyleyebiliriz: Sigorta 
akdini muvâlât akdi üzerine tahrîc etmek suretiyle onun caiz oldu�u sonucuna varırsak bu 
hükmü Hanefî mezhebinin bir görü�ü olarak kabul etmemiz gerekti�i kanaatindeyiz. 
Çünkü muvâlât akdi bu mezhepte caizken di�er üç mezhepte caiz de�ildir. Sigortayı 
“akitlerde asıl olan ibahadır” usul kaidesi üzerine tahrîc ederek onun caiz oldu�unu 
söyleyecek olursak dört mezhebe göre caiz oldu�unu söylemeliyiz. Benzer durum caiz 
olmadı�ıyla ilgili görü� için de söz konusu olmalıdır. �öyle ki kumar üzerine tahrîc ederek 
onun caiz olmadı�ını söyleyecek olursak bu hükmün dört mezhebin görü�ü oldu�unu kabul 
etmemiz gerekir. Çünkü dört mezhebe göre kumar caiz olmadı�ı gibi ona benzeyen 
durumların da caiz olmaması lazımdır. 

3. Süt Bankası  

Her hukukta oldu�u gibi �slam hukukunda da erkekler istedi�i her kadınla 
evlenemezler. Zira evlenmek isteyen tarafların birbirleriyle evlenmelerine engel bir 
durumun bulunmaması gerekir. �slam’da hangi durumların evlenme engeli sayılaca�ı 
Kur’an ve sünnette açıklanmı�tır. “Sizi emziren sütanneleriniz, sütkız karde�leriniz size 
haram kılındı…”121 âyeti süt emzirmenin evlenme engelleri arasında yer aldı�ını belirtirken 
“nesepten haram olanlar, sütten dolayı da haram olurlar”122 hadisi de kimlerle evlenmenin 
haram oldu�unu açıklamaktadır.123 �öyle ki süt emen çocuk kendisini emziren kadının öz 
çocu�u gibi kabul edilir. Bu yüzden ki�i sütanne, sütbaba, sütkarde�, süt hala, süt teyze, süt 
dayı, süt amca ve süt çocuklarıyla evlenemez. Fukahâ, süt emzirmenin evlenme yasa�ı 
olmasını �öyle izah etmektedirler: Yukarıda geçen nesepten dolayı haram olanların sütten 
dolayı da haram olduklarını bildiren hadis, bir kadının evlilik hususunda bir erke�e haram 
olma nedenlerinden birisinin de süt emme oldu�una ve evlenme yasa�ının 
gerçekle�mesinde nesebe benzedi�ine delildir. �öyle ki; nesep sebebiyle haramlı�ın sabit 
olması tarafların gerçekten birbirlerinin bir parçası olmaları veya birbirlerinin parçası 
olmaları �üphesidir. Emzirmede de parça olma �üphesi vardır. Zira insanın bir parçası olan 
süt sayesinde et olu�makta ve kemikler geli�mektedir.124  

                                                           
120 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 509, 627. 
121 E$F�,FjT�	
�F5E#�DGH?H=
F�F>F!F �DGH?F-D1FjDSF!��E=,T�	
�HGH?H=,F�T#H!F  (Nisâ, 4/22). 
122 E�F&T-	
�D5E#�H7H�DAF<�,F#�Eu,FjT�	
�D5E#�H7H�DAF< (�bn Mâce, Nikâh, 34; Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. �uayb b. Ali, el-

Muctebâ mine’s-Sünen el-me�hûr bi Süneni’n-Nesâî, Beytu’l-Efkâri’d-Düveliyye, Riyad ts., Nikâh, 49). 
123 �bn Kudâme, Mu�nî, XI, 309; Mevsılî, Abdullah b. Mahmud b. Mevdûd, el-�htiyâr li ta‘lîl’l-Muhtâr, thk. 

Halid Abdürrahman el-Akk, Dârü’l-Ma’rife, Beyrut 2007, III, 106. 
124 Serahsî, Mebsût, V, 132. Emzirmenin evlenme engeli olarak kabul edilmesinin hikmetleriyle ilgili daha 

fazla bilgi için bk. Muhammed Ebû Zehra, el-Ahvâlü’�-�ahsıyye, Dârü’l-Fıkr el-Arabî, Kahire, 2005, s. 83. 
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120 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 509, 627. 
121 E$F�,FjT�	
�F5E#�DGH?H=
F�F>F!F �DGH?F-D1FjDSF!��E=,T�	
�HGH?H=,F�T#H!F  (Nisâ, 4/22). 
122 E�F&T-	
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Halid Abdürrahman el-Akk, Dârü’l-Ma’rife, Beyrut 2007, III, 106. 
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fazla bilgi için bk. Muhammed Ebû Zehra, el-Ahvâlü’�-�ahsıyye, Dârü’l-Fıkr el-Arabî, Kahire, 2005, s. 83. 
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Emzirme süresi: Fukahânın kâhir ekseriyetine göre emzirme çocu�un iki ya�ı içinde 
gerçekle�mesi halinde evlenme engeli kabul edilir. �ki ya�tan sonraki emzirmelerle süt 
hısımlı�ı gerçekle�mez. Bunların delili, “anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler;”125 
“annesi, onu her gün biraz daha güçsüz dü�erek karnında ta�ımı�tır. Onun sütten kesilmesi 
de iki yıl içinde olur”126 âyetleri ile; “süt hısımlı�ı ancak iki ya� içinde emzirilen sütle 
olu�ur”127 hadisidir.128 Ebû Hanîfe’ye göre ise emme süresi 30 aydır (iki buçuk yıl). Onun 
delili, “çocu�un ana karnında ta�ınması ile sütten ayrılmasının süresi otuz aydır”129 
âyetidir. Ona göre 30 ay hem hamileli�in hem de sütten kesmenin ayrı ayrı süresidir.130 

Emzirme miktarı: Çocu�a verilen sütün bir evlenme engeli olarak kabul edilmesi 
için miktarının ne kadar olması gerekti�i meselesi fukahâ arasında tartı�malı 
konulardandır.  

Hanefî ve Mâlikî mezheplerine göre haram kılma hususunda emilen süt miktarının 
hiçbir önemi yoktur. Az veya çok fark etmez süt emme evlenme engeli sayılır.131 Delilleri 
“sizi emziren anneleriniz…”132 âyetindeki mutlak ifadedir. Zira âyette Allah haramlı�ı 
herhangi bir sayı olmaksızın emzirme fiiline ba�lamı�tır.133 

�âfiî ve Hanbelî mezheplerine göre doyuracak düzeyde aralıklı be� emzirme evlenme 
engeli kabul edilir.134 Be�ten az olan emzirme veya doyurmayan emzirme evlenme için 
mâni sayılmaz. Bu iki mezhebin delili ise Hz. Ai�e’nin rivayet etti�i �u hadistir: “�lk 
dönemde vahyedilen �uydu: On defa emzirmek mahremiyet yapar. Daha sonra on defa 
emzirmek be� defa emzirmekle neshedildi. Hz. Peygamber vefat etti�i sıralarda bunlar 
Kur’ân’ın bir parçası olarak okunuyordu.”135 

Emzirme �ekli: Dört mezhebe göre mahremiyet memeden do�rudan emzirmeyle 
sabit oldu�u gibi biberon gibi bir �eyle çocu�un a�zına dökmek suretiyle de sabit olur. 
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Emzirme süresi: Fukahânın kâhir ekseriyetine göre emzirme çocu�un iki ya�ı içinde 
gerçekle�mesi halinde evlenme engeli kabul edilir. �ki ya�tan sonraki emzirmelerle süt 
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sabit oldu�u gibi biberon gibi bir �eyle çocu�un a�zına dökmek suretiyle de sabit olur. 
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Hanefî ve Mâlikî mezheplerine göre haram kılma hususunda emilen süt miktarının 
hiçbir önemi yoktur. Az veya çok fark etmez süt emme evlenme engeli sayılır.131 Delilleri 
“sizi emziren anneleriniz…”132 âyetindeki mutlak ifadedir. Zira âyette Allah haramlı�ı 
herhangi bir sayı olmaksızın emzirme fiiline ba�lamı�tır.133 
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Kur’ân’ın bir parçası olarak okunuyordu.”135 

Emzirme �ekli: Dört mezhebe göre mahremiyet memeden do�rudan emzirmeyle 
sabit oldu�u gibi biberon gibi bir �eyle çocu�un a�zına dökmek suretiyle de sabit olur. 
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sidir.128 Ebû Hanîfe’ye göre ise emme süresi 30
aydır (iki buçuk yıl). Onun delili, “çocuğun ana
karnında taşınması ile sütten ayrılmasının süresi
otuz aydır”129 âyetidir. Ona göre 30 ay hem hami-
leliğin hem de sütten kesmenin ayrı ayrı süresi-
dir.130

EEmmzziirrmmee  mmiikkttaarrıı: Çocuğa verilen sütün bir ev-
lenme engeli olarak kabul edilmesi için miktarının
ne kadar olması gerektiği meselesi fukahâ arasında
tartışmalı konulardandır. 

Hanefî ve Mâlikî mezheplerine göre haram
kılma hususunda emilen süt miktarının hiçbir
önemi yoktur. Az veya çok fark etmez süt emme
evlenme engeli sayılır.131 Delilleri “sizi emziren an-
neleriniz…”132 âyetindeki mutlak ifadedir. Zira
âyette Allah haramlığı herhangi bir sayı olmaksı-
zın emzirme fiiline bağlamıştır.133

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre doyuracak
düzeyde aralıklı beş emzirme evlenme engeli kabul
edilir.134 Beşten az olan emzirme veya doyurmayan
emzirme evlenme için mâni sayılmaz. Bu iki mez-
hebin delili ise Hz. Aişe’nin rivayet ettiği şu ha-
distir: “İlk dönemde vahyedilen şuydu: On defa
emzirmek mahremiyet yapar. Daha sonra on defa
emzirmek beş defa emzirmekle neshedildi. Hz.
Peygamber vefat ettiği sıralarda bunlar Kur’ân’ın
bir parçası olarak okunuyordu.”135

EEmmzziirrmmee  şşeekkllii: Dört mezhebe göre mahremi-
yet memeden doğrudan emzirmeyle sabit olduğu
gibi biberon gibi bir şeyle çocuğun ağzına dökmek
suretiyle de sabit olur. Hatta bir kadın memesin-

den süt sağsa, sonra bu kadın ölse ve bu süt bir ço-
cuğa verilse bu durumda da mahremiyet gerçekle-
şir. Aynı şekilde bir kadının sütü su, ilaç gibi bir
içeceğe karıştırılır ve çocuğa verilirse, bu durumda
sütün miktarı daha fazla olursa mahremiyet sabit
olur. Çünkü emzirme hususunda kadının fiiline iti-
bar edilmez; çocuğun sütü içmesi göz önünde bu-
lundurulur. Nitekim kadın uyurken bir çocuk onun
memesinden süt emse mahremiyet meydana gel-
mektedir.136 Cumhurun delili “kemikleri büyüten
ve eti oluşturan (süt emmenin) dışında (süt mahre-
miyetini meydana getirecek) hiçbir süt emme yok-
tur”137 hadisidir.138 Bu hadisten emmekle, buruna
akıtmak ya da içerisine ekmek doğrayıp ekmekle
birlikte yemek arasında bir fark olmadığı anlaşıl-
maktadır. Zira bunların hepsinin de çocuğun ge-
lişiminde etkisi vardır. Buna göre ister kadın
hayatta olsun ister olmasın ve ister süt doğrudan
memeden alınsın isterse biberon gibi herhangi bir
şeyle çocuğun ağzına verilsin süt akrabalığı tahak-
kuk eder.

Buna karşılık Zâhirîler konu hakkındaki âyet
ve hadislerde geçen emzirme lafzından
hareketle süt mahremiyetinin gerçekleşmesi için
çocuğun memeyi ağzına alarak süt emmesinin ge-
rektiği görüşündedirler. Buna göre bardakla çocuğa
süt içermek suretiyle süt hısımlığı gerçekleşmez.
Sütün, çocuğun burnundan veya kulağından akıtıl-
masıyla ya da ilaç, su veya yemeğe karıştırılarak ço-
cuğa yedirilmesiyle de mahremiyet meydana
gelmez. Ayrıca Leys b. Sa‘d’ın da bu görüşte olduğu
kaydedilir.139

128 Serahsî, Mebsût, V, 136; Mahallî, Ebû Abdullah Celalüddîn Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-Ensârî, Kenzü’r-râğibîn fî şerhi Minhâci’t-tâlibîn, thk. Hişam
b. Abdülkerim el-Bedrânî el-Mûsılî, Dâru İbn Hazm, Beyrut 2012, IV, 88; Buhûtî, Mansur b. Yunus b. Salahaddin, Keşşâfü’l-kınâ‘ ‘an metni’l-İknâ‘, thk. Ebû Ab-
dullah Muhammed b. Hasan, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2009, V, 521; Derdîr, Ebü’l-Berekât Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Adevî, Akrebü’l-mesâlik
‘ala’ş-Şerhi’s-sağîr (Ahmed es-Sâvî’nin Bulgatü’s-sâlik’i ile birlikte), thk. Muhammed Abdüsselam Şahin, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1995, II, 471.
129 (Ahkâf, 46/15).
130 Merğînânî, Abü’h-Hasan Burhânüddîn Ebû Bekr b. Abdulcelil el-Fergânî, el-Hidâye şerhu Bidâyeti’l-mübtedî, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1990, I-II, 243;
Mevsılî, el-İhtiyâr, III, 146.
131 İbn Abdilberr, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed en-Nemerî, el-Kâfî fî fıkhi ehli’l-Medine el-Mâlikî, İkinci Baskı, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1992,
s. 242; Mevsılî, el-İhtiyâr, III, 146.
132 (Nisâ, 4/23).
133 Serahsî, Mebsût, V, 134; Ebû Zehra, el-Ahvâlü’ş-şahsıyye, s. 80.
134 İbn Kudâme, Muğnî, XI, 309; Mahallî, Kenzü’r-râğibîn, IV, 88; Haccâvî, Ebü’n-Necâ Musa b. Ahmed, el-İknâ‘, (Buhûtî’nin Keşşâfü’l-kınâ‘ı ile birlikte), Dârü’l-
Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2009, V, 522.
135

(Müslim, Radâ‘, 6; İbn Mâce, Nikâh, 35; Nesâî, Nikâh, 51).
136 Sahnûn, Said et-Tenûhî, el-Mudevvenetu’l-kübrâ li’l-İmâm Mâlik, Matba’atü’s-Saadet, ts., II, 405; Serahsî, Mebsût, V, 138-140; Şirbînî, Şemseddin Muhammed
b. Ahmed, Muğni’l-muhtâc ilâ ma‘rifeti me‘ânî elfâzi’l-Minhâc, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut ts., III, 415. Bu konuda daha fazla için bk. İbn Kudâme, Muğnî,
XI, 313-317.
137 (Ebû Davud, Nikâh, 9).
138 İbn Kudâme, Muğnî, XI, 313.
139 İbn Hazm, Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Said el-Kurtubî, el-Muhallâ, thk. Muhammed Şakir v.dğr., Matbaatü’n-Nehda, Mısır, ts., X, 7.
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Hatta bir kadın memesinden süt sa�sa, sonra bu kadın ölse ve bu süt bir çocu�a verilse bu 
durumda da mahremiyet gerçekle�ir. Aynı �ekilde bir kadının sütü su, ilaç gibi bir içece�e 
karı�tırılır ve çocu�a verilirse, bu durumda sütün miktarı daha fazla olursa mahremiyet 
sabit olur. Çünkü emzirme hususunda kadının fiiline itibar edilmez; çocu�un sütü içmesi 
göz önünde bulundurulur. Nitekim kadın uyurken bir çocuk onun memesinden süt emse 
mahremiyet meydana gelmektedir.136 Cumhurun delili “kemikleri büyüten ve eti olu�turan 
(süt emmenin) dı�ında (süt mahremiyetini meydana getirecek) hiçbir süt emme yoktur”137 
hadisidir.138 Bu hadisten emmekle, buruna akıtmak ya da içerisine ekmek do�rayıp 
ekmekle birlikte yemek arasında bir fark olmadı�ı anla�ılmaktadır. Zira bunların hepsinin 
de çocu�un geli�iminde etkisi vardır. Buna göre ister kadın hayatta olsun ister olmasın ve 
ister süt do�rudan memeden alınsın isterse biberon gibi herhangi bir �eyle çocu�un a�zına 
verilsin süt akrabalı�ı tahakkuk eder. 

Buna kar�ılık Zâhirîler konu hakkındaki âyet ve hadislerde geçen emzirme lafzından 
(u,jS) hareketle süt mahremiyetinin gerçekle�mesi için çocu�un memeyi a�zına alarak süt 
emmesinin gerekti�i görü�ündedirler. Buna göre bardakla çocu�a süt içermek suretiyle süt 
hısımlı�ı gerçekle�mez. Sütün, çocu�un burnundan veya kula�ından akıtılmasıyla ya da 
ilaç, su veya yeme�e karı�tırılarak çocu�a yedirilmesiyle de mahremiyet meydana gelmez. 
Ayrıca Leys b. Sa‘d’ın da bu görü�te oldu�u kaydedilir.139 

Yukarıda geçti�i üzere süt emen çocuk kendisini emziren kadının öz çocu�u gibi 
kabul edilir. Dolayısıyla süt emziren kadının öz çocu�u kimlerle evlenemiyorsa süt emen 
bu çocuk da bu ki�ilerle evlenemez. Günümüzde bazı ülkelerde kadınların sütü, ihtiyacı 
olan çocuklara verilmesi için süt bankası (�2�A	
�C-4) denen bir merkezde toplanır. Tıpkı kan 
ihtiyacını kar�ılamak için kurulan kan merkezi gibi. Süt bankaları �eklinde olu�an bu 
kurumlarda anne sütüne ihtiyaç duyan çocuklara bu sütten verilir. �slam hukukuna göre süt 
bankasında toplanan süt, emilmesi halinde evlenme engeli olu�turup olu�turmadı�ı 
hususunda mezheplerin süt hısımlı�ı hakkındaki görü�lerini göz önünde 
bulundurdu�umuzda �unları söyleyebiliriz: Dört mezhebin anlayı�ına göre anne sütü ister 
do�rudan memeden alınsın ister biberon gibi bir �eyle çocu�un a�zına verilsin isterse su, 
ilaç gibi bir içece�e karı�tırılarak çocu�a içirilsin bu durumda sütün miktarı daha fazla 
olursa mahremiyet sabit olmaktadır. Tahrîc yöntemini i�leterek dört mezhep fukahâsının 
bu fer‘î meseleye ili�kin görü�lerinden hareketle süt bankalarında tutulan sütü emmenin bir 
evlenme engeli oldu�u hükmünü elde etmekteyiz.140 Hatta bu kurumlarda saklanan sütü 
emmenin, süt hısımlı�ı meydana getirdi�i görü�ü dört mezhebin görü�ü olarak kabul etmek 
gerekir. Dolayısıyla süt bankasında saklanan sütü içen çocuk dört mezhebe göre sütün 
kendisinden alındı�ı kadının öz çocu�u gibi kabul edilmelidir. 

                                                           
136 Sahnûn, Said et-Tenûhî, el-Mudevvenetu’l-kübrâ li’l-�mâm Mâlik, Matba’atü’s-Saadet, ts., II, 405; 

Serahsî, Mebsût, V, 138-140; �irbînî, �emseddin Muhammed b. Ahmed, Mu�ni’l-muhtâc ilâ ma‘rifeti 
me‘ânî elfâzi’l-Minhâc, Dâru �hyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut ts., III, 415. Bu konuda daha fazla için bk. �bn 
Kudâme, Mu�nî, XI, 313-317. 

137 FGDvF1	
�FeFqDWF!�J$<
 S��  FGDAT�	
�F/FYDWF!F �FGDvF1D	
�T�FX�,F#�,T	E\�Fu,FjES�,F	 (Ebû Davud, Nikâh, 9). 
138 �bn Kudâme, Mu�nî, XI, 313. 
139 �bn Hazm, Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Said el-Kurtubî, el-Muhallâ, thk. Muhammed �akir v.d�r., 

Matbaatü’n-Nehda, Mısır, ts., X, 7. 
140 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 643-644. 
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Emzirme süresi: Fukahânın kâhir ekseriyetine göre emzirme çocu�un iki ya�ı içinde 
gerçekle�mesi halinde evlenme engeli kabul edilir. �ki ya�tan sonraki emzirmelerle süt 
hısımlı�ı gerçekle�mez. Bunların delili, “anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler;”125 
“annesi, onu her gün biraz daha güçsüz dü�erek karnında ta�ımı�tır. Onun sütten kesilmesi 
de iki yıl içinde olur”126 âyetleri ile; “süt hısımlı�ı ancak iki ya� içinde emzirilen sütle 
olu�ur”127 hadisidir.128 Ebû Hanîfe’ye göre ise emme süresi 30 aydır (iki buçuk yıl). Onun 
delili, “çocu�un ana karnında ta�ınması ile sütten ayrılmasının süresi otuz aydır”129 
âyetidir. Ona göre 30 ay hem hamileli�in hem de sütten kesmenin ayrı ayrı süresidir.130 

Emzirme miktarı: Çocu�a verilen sütün bir evlenme engeli olarak kabul edilmesi 
için miktarının ne kadar olması gerekti�i meselesi fukahâ arasında tartı�malı 
konulardandır.  

Hanefî ve Mâlikî mezheplerine göre haram kılma hususunda emilen süt miktarının 
hiçbir önemi yoktur. Az veya çok fark etmez süt emme evlenme engeli sayılır.131 Delilleri 
“sizi emziren anneleriniz…”132 âyetindeki mutlak ifadedir. Zira âyette Allah haramlı�ı 
herhangi bir sayı olmaksızın emzirme fiiline ba�lamı�tır.133 

�âfiî ve Hanbelî mezheplerine göre doyuracak düzeyde aralıklı be� emzirme evlenme 
engeli kabul edilir.134 Be�ten az olan emzirme veya doyurmayan emzirme evlenme için 
mâni sayılmaz. Bu iki mezhebin delili ise Hz. Ai�e’nin rivayet etti�i �u hadistir: “�lk 
dönemde vahyedilen �uydu: On defa emzirmek mahremiyet yapar. Daha sonra on defa 
emzirmek be� defa emzirmekle neshedildi. Hz. Peygamber vefat etti�i sıralarda bunlar 
Kur’ân’ın bir parçası olarak okunuyordu.”135 

Emzirme �ekli: Dört mezhebe göre mahremiyet memeden do�rudan emzirmeyle 
sabit oldu�u gibi biberon gibi bir �eyle çocu�un a�zına dökmek suretiyle de sabit olur. 

                                                           
125 �F5D1EjD�H<�HK
F�E	
F�D	
F E5D2F�E#,F��E5D2F	D�F3�T5H�F0,F	D F!  (Bakara, 2/233). 
126 E5D2F#,F���E�HOH	,FIEF �J5D�F ��F�F��,U-D�F �HOP#H!�HOD�F�F�F3 (Lokman, 31/14). 
127 E5D2F	D�FAD	
��E� F�,F�� ,F#� T9E\� F$F�,FjFS� F9 (Rivayetin �bn Mes‘ûd’un sözü oldu�u ifade edilmektedir. Mâlik b. Enes, el-

Muvatta’, thk. Muhammed Mustafa el-Azamî, Birinci Baskı, yy., 2004, IV, 876; Beyhakî, Ebû Bekr 
Ahmed b. el-Hasan b. Ali, es-Sünenü’l-kübrâ, Birinci Baskı, Dârü’l-Me‘ârif, Haydarâbâd, 1344/1924, VII, 
462).  

128 Serahsî, Mebsût, V, 136; Mahallî, Ebû Abdullah Celalüddîn Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-
Ensârî, Kenzü’r-râ�ibîn fî �erhi Minhâci’t-tâlibîn, thk. Hi�am b. Abdülkerim el-Bedrânî el-Mûsılî, Dâru �bn 
Hazm, Beyrut 2012, IV, 88; Buhûtî, Mansur b. Yunus b. Salahaddin, Ke��âfü’l-kınâ‘ ‘an metni’l-�knâ‘, thk. 
Ebû Abdullah Muhammed b. Hasan, Dârü’l-Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 2009, V, 521; Derdîr, Ebü’l-Berekât 
Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Adevî, Akrebü’l-mesâlik ‘ala’�-�erhi’s-sa�îr (Ahmed es-Sâvî’nin 
Bulgatü’s-sâlik’i ile birlikte), thk. Muhammed Abdüsselam �ahin, Dârü’l-Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 1995, 
II, 471. 

129 
U�D�FX�F��HM,F�FM�HOH	,FIEF �HOH�D�F3F  (Ahkâf, 46/15). 
130 Mer�înânî, Abü’h-Hasan Burhânüddîn Ebû Bekr b. Abdulcelil el-Fergânî, el-Hidâye �erhu Bidâyeti’l-

mübtedî, Dârü’l-Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 1990, I-II, 243; Mevsılî, el-�htiyâr, III, 146. 
131 �bn Abdilberr, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed en-Nemerî, el-Kâfî fî fıkhi ehli’l-Medine el-

Mâlikî, �kinci Baskı, Dârü’l-Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 1992, s. 242; Mevsılî, el-�htiyâr, III, 146. 
132 F DGH?F-D1FjDSF!��E=,T�	
�HGH?H=,F�T#H! �(Nisâ, 4/23). 
133 Serahsî, Mebsût, V, 134; Ebû Zehra, el-Ahvâlü’�-�ahsıyye, s. 80. 
134 �bn Kudâme, Mu�nî, XI, 309; Mahallî, Kenzü’r-râ�ibîn, IV, 88; Haccâvî, Ebü’n-Necâ Musa b. Ahmed, el-
�knâ‘, (Buhûtî’nin Ke��âfü’l-kınâ‘ı ile birlikte), Dârü’l-Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 2009, V, 522. 

135 E�sD�H�D	
�F5E#�F�EeDWH!�,F�2E�F�,F��lE�T5H�F �"FGT�FZF �EOD2F�F��Hi
��T�F+�Ei
�H��HZFS�F�NH�H�F�"JK,F#�H�D1F#�J:D�F�E4�"F5D�E&HW�TGHM�"F5D#N�FAH<�JK,F#�H�D1F#�JK,F1FjFS�H�DqF��,F�2
E�sD�H�D	
�F5E#�H!F�D�H<�(Müslim, Radâ‘, 6; �bn Mâce, Nikâh, 35; Nesâî, Nikâh, 51). 
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Emzirme süresi: Fukahânın kâhir ekseriyetine göre emzirme çocu�un iki ya�ı içinde 
gerçekle�mesi halinde evlenme engeli kabul edilir. �ki ya�tan sonraki emzirmelerle süt 
hısımlı�ı gerçekle�mez. Bunların delili, “anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler;”125 
“annesi, onu her gün biraz daha güçsüz dü�erek karnında ta�ımı�tır. Onun sütten kesilmesi 
de iki yıl içinde olur”126 âyetleri ile; “süt hısımlı�ı ancak iki ya� içinde emzirilen sütle 
olu�ur”127 hadisidir.128 Ebû Hanîfe’ye göre ise emme süresi 30 aydır (iki buçuk yıl). Onun 
delili, “çocu�un ana karnında ta�ınması ile sütten ayrılmasının süresi otuz aydır”129 
âyetidir. Ona göre 30 ay hem hamileli�in hem de sütten kesmenin ayrı ayrı süresidir.130 

Emzirme miktarı: Çocu�a verilen sütün bir evlenme engeli olarak kabul edilmesi 
için miktarının ne kadar olması gerekti�i meselesi fukahâ arasında tartı�malı 
konulardandır.  

Hanefî ve Mâlikî mezheplerine göre haram kılma hususunda emilen süt miktarının 
hiçbir önemi yoktur. Az veya çok fark etmez süt emme evlenme engeli sayılır.131 Delilleri 
“sizi emziren anneleriniz…”132 âyetindeki mutlak ifadedir. Zira âyette Allah haramlı�ı 
herhangi bir sayı olmaksızın emzirme fiiline ba�lamı�tır.133 

�âfiî ve Hanbelî mezheplerine göre doyuracak düzeyde aralıklı be� emzirme evlenme 
engeli kabul edilir.134 Be�ten az olan emzirme veya doyurmayan emzirme evlenme için 
mâni sayılmaz. Bu iki mezhebin delili ise Hz. Ai�e’nin rivayet etti�i �u hadistir: “�lk 
dönemde vahyedilen �uydu: On defa emzirmek mahremiyet yapar. Daha sonra on defa 
emzirmek be� defa emzirmekle neshedildi. Hz. Peygamber vefat etti�i sıralarda bunlar 
Kur’ân’ın bir parçası olarak okunuyordu.”135 

Emzirme �ekli: Dört mezhebe göre mahremiyet memeden do�rudan emzirmeyle 
sabit oldu�u gibi biberon gibi bir �eyle çocu�un a�zına dökmek suretiyle de sabit olur. 

                                                           
125 �F5D1EjD�H<�HK
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F�D	
F E5D2F�E#,F��E5D2F	D�F3�T5H�F0,F	D F!  (Bakara, 2/233). 
126 E5D2F#,F���E�HOH	,FIEF �J5D�F ��F�F��,U-D�F �HOP#H!�HOD�F�F�F3 (Lokman, 31/14). 
127 E5D2F	D�FAD	
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Muvatta’, thk. Muhammed Mustafa el-Azamî, Birinci Baskı, yy., 2004, IV, 876; Beyhakî, Ebû Bekr 
Ahmed b. el-Hasan b. Ali, es-Sünenü’l-kübrâ, Birinci Baskı, Dârü’l-Me‘ârif, Haydarâbâd, 1344/1924, VII, 
462).  

128 Serahsî, Mebsût, V, 136; Mahallî, Ebû Abdullah Celalüddîn Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-
Ensârî, Kenzü’r-râ�ibîn fî �erhi Minhâci’t-tâlibîn, thk. Hi�am b. Abdülkerim el-Bedrânî el-Mûsılî, Dâru �bn 
Hazm, Beyrut 2012, IV, 88; Buhûtî, Mansur b. Yunus b. Salahaddin, Ke��âfü’l-kınâ‘ ‘an metni’l-�knâ‘, thk. 
Ebû Abdullah Muhammed b. Hasan, Dârü’l-Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 2009, V, 521; Derdîr, Ebü’l-Berekât 
Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Adevî, Akrebü’l-mesâlik ‘ala’�-�erhi’s-sa�îr (Ahmed es-Sâvî’nin 
Bulgatü’s-sâlik’i ile birlikte), thk. Muhammed Abdüsselam �ahin, Dârü’l-Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 1995, 
II, 471. 
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131 �bn Abdilberr, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed en-Nemerî, el-Kâfî fî fıkhi ehli’l-Medine el-

Mâlikî, �kinci Baskı, Dârü’l-Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 1992, s. 242; Mevsılî, el-�htiyâr, III, 146. 
132 F DGH?F-D1FjDSF!��E=,T�	
�HGH?H=,F�T#H! �(Nisâ, 4/23). 
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134 �bn Kudâme, Mu�nî, XI, 309; Mahallî, Kenzü’r-râ�ibîn, IV, 88; Haccâvî, Ebü’n-Necâ Musa b. Ahmed, el-
�knâ‘, (Buhûtî’nin Ke��âfü’l-kınâ‘ı ile birlikte), Dârü’l-Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 2009, V, 522. 

135 E�sD�H�D	
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Emzirme süresi: Fukahânın kâhir ekseriyetine göre emzirme çocu�un iki ya�ı içinde 
gerçekle�mesi halinde evlenme engeli kabul edilir. �ki ya�tan sonraki emzirmelerle süt 
hısımlı�ı gerçekle�mez. Bunların delili, “anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler;”125 
“annesi, onu her gün biraz daha güçsüz dü�erek karnında ta�ımı�tır. Onun sütten kesilmesi 
de iki yıl içinde olur”126 âyetleri ile; “süt hısımlı�ı ancak iki ya� içinde emzirilen sütle 
olu�ur”127 hadisidir.128 Ebû Hanîfe’ye göre ise emme süresi 30 aydır (iki buçuk yıl). Onun 
delili, “çocu�un ana karnında ta�ınması ile sütten ayrılmasının süresi otuz aydır”129 
âyetidir. Ona göre 30 ay hem hamileli�in hem de sütten kesmenin ayrı ayrı süresidir.130 

Emzirme miktarı: Çocu�a verilen sütün bir evlenme engeli olarak kabul edilmesi 
için miktarının ne kadar olması gerekti�i meselesi fukahâ arasında tartı�malı 
konulardandır.  

Hanefî ve Mâlikî mezheplerine göre haram kılma hususunda emilen süt miktarının 
hiçbir önemi yoktur. Az veya çok fark etmez süt emme evlenme engeli sayılır.131 Delilleri 
“sizi emziren anneleriniz…”132 âyetindeki mutlak ifadedir. Zira âyette Allah haramlı�ı 
herhangi bir sayı olmaksızın emzirme fiiline ba�lamı�tır.133 

�âfiî ve Hanbelî mezheplerine göre doyuracak düzeyde aralıklı be� emzirme evlenme 
engeli kabul edilir.134 Be�ten az olan emzirme veya doyurmayan emzirme evlenme için 
mâni sayılmaz. Bu iki mezhebin delili ise Hz. Ai�e’nin rivayet etti�i �u hadistir: “�lk 
dönemde vahyedilen �uydu: On defa emzirmek mahremiyet yapar. Daha sonra on defa 
emzirmek be� defa emzirmekle neshedildi. Hz. Peygamber vefat etti�i sıralarda bunlar 
Kur’ân’ın bir parçası olarak okunuyordu.”135 

Emzirme �ekli: Dört mezhebe göre mahremiyet memeden do�rudan emzirmeyle 
sabit oldu�u gibi biberon gibi bir �eyle çocu�un a�zına dökmek suretiyle de sabit olur. 

                                                           
125 �F5D1EjD�H<�HK
F�E	
F�D	
F E5D2F�E#,F��E5D2F	D�F3�T5H�F0,F	D F!  (Bakara, 2/233). 
126 E5D2F#,F���E�HOH	,FIEF �J5D�F ��F�F��,U-D�F �HOP#H!�HOD�F�F�F3 (Lokman, 31/14). 
127 E5D2F	D�FAD	
��E� F�,F�� ,F#� T9E\� F$F�,FjFS� F9 (Rivayetin �bn Mes‘ûd’un sözü oldu�u ifade edilmektedir. Mâlik b. Enes, el-

Muvatta’, thk. Muhammed Mustafa el-Azamî, Birinci Baskı, yy., 2004, IV, 876; Beyhakî, Ebû Bekr 
Ahmed b. el-Hasan b. Ali, es-Sünenü’l-kübrâ, Birinci Baskı, Dârü’l-Me‘ârif, Haydarâbâd, 1344/1924, VII, 
462).  

128 Serahsî, Mebsût, V, 136; Mahallî, Ebû Abdullah Celalüddîn Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-
Ensârî, Kenzü’r-râ�ibîn fî �erhi Minhâci’t-tâlibîn, thk. Hi�am b. Abdülkerim el-Bedrânî el-Mûsılî, Dâru �bn 
Hazm, Beyrut 2012, IV, 88; Buhûtî, Mansur b. Yunus b. Salahaddin, Ke��âfü’l-kınâ‘ ‘an metni’l-�knâ‘, thk. 
Ebû Abdullah Muhammed b. Hasan, Dârü’l-Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 2009, V, 521; Derdîr, Ebü’l-Berekât 
Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Adevî, Akrebü’l-mesâlik ‘ala’�-�erhi’s-sa�îr (Ahmed es-Sâvî’nin 
Bulgatü’s-sâlik’i ile birlikte), thk. Muhammed Abdüsselam �ahin, Dârü’l-Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 1995, 
II, 471. 

129 
U�D�FX�F��HM,F�FM�HOH	,FIEF �HOH�D�F3F  (Ahkâf, 46/15). 
130 Mer�înânî, Abü’h-Hasan Burhânüddîn Ebû Bekr b. Abdulcelil el-Fergânî, el-Hidâye �erhu Bidâyeti’l-

mübtedî, Dârü’l-Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 1990, I-II, 243; Mevsılî, el-�htiyâr, III, 146. 
131 �bn Abdilberr, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed en-Nemerî, el-Kâfî fî fıkhi ehli’l-Medine el-

Mâlikî, �kinci Baskı, Dârü’l-Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 1992, s. 242; Mevsılî, el-�htiyâr, III, 146. 
132 F DGH?F-D1FjDSF!��E=,T�	
�HGH?H=,F�T#H! �(Nisâ, 4/23). 
133 Serahsî, Mebsût, V, 134; Ebû Zehra, el-Ahvâlü’�-�ahsıyye, s. 80. 
134 �bn Kudâme, Mu�nî, XI, 309; Mahallî, Kenzü’r-râ�ibîn, IV, 88; Haccâvî, Ebü’n-Necâ Musa b. Ahmed, el-
�knâ‘, (Buhûtî’nin Ke��âfü’l-kınâ‘ı ile birlikte), Dârü’l-Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut 2009, V, 522. 

135 E�sD�H�D	
�F5E#�F�EeDWH!�,F�2E�F�,F��lE�T5H�F �"FGT�FZF �EOD2F�F��Hi
��T�F+�Ei
�H��HZFS�F�NH�H�F�"JK,F#�H�D1F#�J:D�F�E4�"F5D�E&HW�TGHM�"F5D#N�FAH<�JK,F#�H�D1F#�JK,F1FjFS�H�DqF��,F�2
E�sD�H�D	
�F5E#�H!F�D�H<�(Müslim, Radâ‘, 6; �bn Mâce, Nikâh, 35; Nesâî, Nikâh, 51). 
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Emzirme süresi: Fukahânın kâhir ekseriyetine göre emzirme çocu�un iki ya�ı içinde 
gerçekle�mesi halinde evlenme engeli kabul edilir. �ki ya�tan sonraki emzirmelerle süt 
hısımlı�ı gerçekle�mez. Bunların delili, “anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler;”125 
“annesi, onu her gün biraz daha güçsüz dü�erek karnında ta�ımı�tır. Onun sütten kesilmesi 
de iki yıl içinde olur”126 âyetleri ile; “süt hısımlı�ı ancak iki ya� içinde emzirilen sütle 
olu�ur”127 hadisidir.128 Ebû Hanîfe’ye göre ise emme süresi 30 aydır (iki buçuk yıl). Onun 
delili, “çocu�un ana karnında ta�ınması ile sütten ayrılmasının süresi otuz aydır”129 
âyetidir. Ona göre 30 ay hem hamileli�in hem de sütten kesmenin ayrı ayrı süresidir.130 

Emzirme miktarı: Çocu�a verilen sütün bir evlenme engeli olarak kabul edilmesi 
için miktarının ne kadar olması gerekti�i meselesi fukahâ arasında tartı�malı 
konulardandır.  

Hanefî ve Mâlikî mezheplerine göre haram kılma hususunda emilen süt miktarının 
hiçbir önemi yoktur. Az veya çok fark etmez süt emme evlenme engeli sayılır.131 Delilleri 
“sizi emziren anneleriniz…”132 âyetindeki mutlak ifadedir. Zira âyette Allah haramlı�ı 
herhangi bir sayı olmaksızın emzirme fiiline ba�lamı�tır.133 

�âfiî ve Hanbelî mezheplerine göre doyuracak düzeyde aralıklı be� emzirme evlenme 
engeli kabul edilir.134 Be�ten az olan emzirme veya doyurmayan emzirme evlenme için 
mâni sayılmaz. Bu iki mezhebin delili ise Hz. Ai�e’nin rivayet etti�i �u hadistir: “�lk 
dönemde vahyedilen �uydu: On defa emzirmek mahremiyet yapar. Daha sonra on defa 
emzirmek be� defa emzirmekle neshedildi. Hz. Peygamber vefat etti�i sıralarda bunlar 
Kur’ân’ın bir parçası olarak okunuyordu.”135 

Emzirme �ekli: Dört mezhebe göre mahremiyet memeden do�rudan emzirmeyle 
sabit oldu�u gibi biberon gibi bir �eyle çocu�un a�zına dökmek suretiyle de sabit olur. 
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Hatta bir kadın memesinden süt sa�sa, sonra bu kadın ölse ve bu süt bir çocu�a verilse bu 
durumda da mahremiyet gerçekle�ir. Aynı �ekilde bir kadının sütü su, ilaç gibi bir içece�e 
karı�tırılır ve çocu�a verilirse, bu durumda sütün miktarı daha fazla olursa mahremiyet 
sabit olur. Çünkü emzirme hususunda kadının fiiline itibar edilmez; çocu�un sütü içmesi 
göz önünde bulundurulur. Nitekim kadın uyurken bir çocuk onun memesinden süt emse 
mahremiyet meydana gelmektedir.136 Cumhurun delili “kemikleri büyüten ve eti olu�turan 
(süt emmenin) dı�ında (süt mahremiyetini meydana getirecek) hiçbir süt emme yoktur”137 
hadisidir.138 Bu hadisten emmekle, buruna akıtmak ya da içerisine ekmek do�rayıp 
ekmekle birlikte yemek arasında bir fark olmadı�ı anla�ılmaktadır. Zira bunların hepsinin 
de çocu�un geli�iminde etkisi vardır. Buna göre ister kadın hayatta olsun ister olmasın ve 
ister süt do�rudan memeden alınsın isterse biberon gibi herhangi bir �eyle çocu�un a�zına 
verilsin süt akrabalı�ı tahakkuk eder. 

Buna kar�ılık Zâhirîler konu hakkındaki âyet ve hadislerde geçen emzirme lafzından 
(u,jS) hareketle süt mahremiyetinin gerçekle�mesi için çocu�un memeyi a�zına alarak süt 
emmesinin gerekti�i görü�ündedirler. Buna göre bardakla çocu�a süt içermek suretiyle süt 
hısımlı�ı gerçekle�mez. Sütün, çocu�un burnundan veya kula�ından akıtılmasıyla ya da 
ilaç, su veya yeme�e karı�tırılarak çocu�a yedirilmesiyle de mahremiyet meydana gelmez. 
Ayrıca Leys b. Sa‘d’ın da bu görü�te oldu�u kaydedilir.139 

Yukarıda geçti�i üzere süt emen çocuk kendisini emziren kadının öz çocu�u gibi 
kabul edilir. Dolayısıyla süt emziren kadının öz çocu�u kimlerle evlenemiyorsa süt emen 
bu çocuk da bu ki�ilerle evlenemez. Günümüzde bazı ülkelerde kadınların sütü, ihtiyacı 
olan çocuklara verilmesi için süt bankası (�2�A	
�C-4) denen bir merkezde toplanır. Tıpkı kan 
ihtiyacını kar�ılamak için kurulan kan merkezi gibi. Süt bankaları �eklinde olu�an bu 
kurumlarda anne sütüne ihtiyaç duyan çocuklara bu sütten verilir. �slam hukukuna göre süt 
bankasında toplanan süt, emilmesi halinde evlenme engeli olu�turup olu�turmadı�ı 
hususunda mezheplerin süt hısımlı�ı hakkındaki görü�lerini göz önünde 
bulundurdu�umuzda �unları söyleyebiliriz: Dört mezhebin anlayı�ına göre anne sütü ister 
do�rudan memeden alınsın ister biberon gibi bir �eyle çocu�un a�zına verilsin isterse su, 
ilaç gibi bir içece�e karı�tırılarak çocu�a içirilsin bu durumda sütün miktarı daha fazla 
olursa mahremiyet sabit olmaktadır. Tahrîc yöntemini i�leterek dört mezhep fukahâsının 
bu fer‘î meseleye ili�kin görü�lerinden hareketle süt bankalarında tutulan sütü emmenin bir 
evlenme engeli oldu�u hükmünü elde etmekteyiz.140 Hatta bu kurumlarda saklanan sütü 
emmenin, süt hısımlı�ı meydana getirdi�i görü�ü dört mezhebin görü�ü olarak kabul etmek 
gerekir. Dolayısıyla süt bankasında saklanan sütü içen çocuk dört mezhebe göre sütün 
kendisinden alındı�ı kadının öz çocu�u gibi kabul edilmelidir. 

                                                           
136 Sahnûn, Said et-Tenûhî, el-Mudevvenetu’l-kübrâ li’l-�mâm Mâlik, Matba’atü’s-Saadet, ts., II, 405; 

Serahsî, Mebsût, V, 138-140; �irbînî, �emseddin Muhammed b. Ahmed, Mu�ni’l-muhtâc ilâ ma‘rifeti 
me‘ânî elfâzi’l-Minhâc, Dâru �hyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut ts., III, 415. Bu konuda daha fazla için bk. �bn 
Kudâme, Mu�nî, XI, 313-317. 

137 FGDvF1	
�FeFqDWF!�J$<
 S��  FGDAT�	
�F/FYDWF!F �FGDvF1D	
�T�FX�,F#�,T	E\�Fu,FjES�,F	 (Ebû Davud, Nikâh, 9). 
138 �bn Kudâme, Mu�nî, XI, 313. 
139 �bn Hazm, Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Said el-Kurtubî, el-Muhallâ, thk. Muhammed �akir v.d�r., 

Matbaatü’n-Nehda, Mısır, ts., X, 7. 
140 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 643-644. 
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Yukarıda geçtiği üzere süt emen çocuk kendi-
sini emziren kadının öz çocuğu gibi kabul edilir.
Dolayısıyla süt emziren kadının öz çocuğu kimlerle
evlenemiyorsa süt emen bu çocuk da bu kişilerle
evlenemez. Günümüzde bazı ülkelerde kadınların
sütü, ihtiyacı olan çocuklara verilmesi için süt ban-
kası denen bir merkezde toplanır.
Tıpkı kan ihtiyacını karşılamak için kurulan kan
merkezi gibi. Süt bankaları şeklinde oluşan bu ku-
rumlarda anne sütüne ihtiyaç duyan çocuklara bu
sütten verilir. İslam hukukuna göre süt bankasında
toplanan süt, emilmesi halinde evlenme engeli
oluşturup oluşturmadığı hususunda mezheplerin
süt hısımlığı hakkındaki görüşlerini göz önünde
bulundurduğumuzda şunları söyleyebiliriz: Dört
mezhebin anlayışına göre anne sütü ister doğru-
dan memeden alınsın ister biberon gibi bir şeyle
çocuğun ağzına verilsin isterse su, ilaç gibi bir
içeceğe karıştırılarak çocuğa içirilsin bu durumda
sütün miktarı daha fazla olursa mahremiyet sabit
olmaktadır. Tahrîc yöntemini işleterek dört mez-
hep fukahâsının bu fer‘î meseleye ilişkin görüş-
lerinden hareketle süt bankalarında tutulan sütü
emmenin bir evlenme engeli olduğu hükmünü
elde etmekteyiz.140 Hatta bu kurumlarda sakla-
nan sütü emmenin, süt hısımlığı meydana getir-
diği görüşü dört mezhebin görüşü olarak kabul
etmek gerekir. Dolayısıyla süt bankasında sakla-
nan sütü içen çocuk dört mezhebe göre sütün
kendisinden alındığı kadının öz çocuğu gibi
kabul edilmelidir.

Bu mezheplerin konu hakkındaki anlayışla-
rına göre anne sütünün süt bankasında toplanarak
çocuklara verilmesi İslam aile hukuku açısından bir
takım olumsuzluklara sebep olabilir. Zira sütten
doğan evlenme engelinin nesepten doğan engelle
eşdeğerdir. Dolayısıyla çocuğun kimden süt emdi-
ğinin bilinmesi gerekir. Çocuğa gelişi güzel insan
sütü verilmemelidir. Süt bankalarında çocuğun

hangi kadının sütünü içtiğini takip etmek de nere-
deyse imkânsızdır.141 Nitekim İslam Konferansı
Teşkilatına bağlı Fıkıh Aka-
demisi 22-28 Aralık 1985 ta-
rihinde Cidde’de yapılan toplantıda bu bankalarda
toplanan sütün, süt hısımlığı hususunda meydana
getireceği bir takım olumsuzlukları zikrettikten
sonra şu iki kararı almıştır: aa. İslam âleminde süt
bankalarının inşa edilmesine engel olunmalıdır. bb.
Süt bankalarından çocuklara süt vermek haram-
dır.142 Fakat süt bankalarının oluşturulmasında za-
ruri bir durum söz konusu olursa bankalar
oluşturulabilir. Karışıklıktan dolayı meydana gele-
bilecek olumsuzlukların gerçekleşmemesi için süt
kutusu üzerinde sütü veren kadının isminin yazıl-
ması, ayrıca bunun kayıt altına alınması, bu kutu-
daki sütü içen çocuğun kimlik bilgilerinin
yazılması ve kadının ismi, çocuğun ailesine bildi-
rilmesi gibi bazı tedbirlerin alınması şarttır.143

Süt bankalarındaki sütten mahremiyetin olu-
şup oluşmadığı meselesini Zâhirî mezhebine göre
ele aldığımızda şunu söyleyebiliriz: Yukarıda geç-
tiği üzere bu mezhebe göre süt mahremiyetinin
gerçekleşmesi için çocuğun memeyi ağzına alarak
süt emmesi şarttır. Dolayısıyla süt, çocuğa doğru-
dan memeden değil de, bardak, biberon gibi bir
şeyle içirilirse süt hısımlığı meydana gelmez. Zâhi-
rîlerin bu fürû‘ meselesiyle ilgili yaklaşımdan ha-
reketle tahrîc yöntemi vesilesiyle süt bankalarında
saklanan sütten içmenin, evlenme engeli meydana
getirmediği hükmünü elde etmekteyiz.144 Buradan
hareketle bu mezhebe göre süt banklarında bulu-
nan sütün mahremiyet oluşturmadığını belirtmek
gerekir. Günümüz araştırmacılarından Yusuf el-
Karadâvî’nin, Zâhirî mezhebinin, Leys b. Sad ve
Ahmed b. Hanbel’in nakledilen bir görüşünden ha-
reketle süt bankalarındaki sütten ötürü mahremi-
yetin gerçekleşmediğine dair görüşü tercih ettiği
nakledilmektedir.145

140 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 643-644.
141 Saffet Köse, İslam Hukuku, (Edit. Talip Türcan), Grafiker Yayınları, Ankara 2012, s. 701-702.
142 Vehbe Zuhaylî, Kadâyâ fıkhiyye mu‘âsıra, s. 484; Karadâğî ve Ali Yusuf, Fıkhu’l-kadâya et-tıbbiyye el-mu‘âsıra, s. 470.  
143 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 643; Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları, İstanbul 2009, s. 318.
144 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 644.
145 Karadâğî ve Ali Yusuf, Fıkhu’l-kadâya et-tıbbiyye el-mu‘âsıra, s. 467. Karadâğî ve Ali Yusuf, Yusuf el-Karadâvî’ye nispet ettikleri bu görüşü onun hangi eserin-
den alıntıladıklarını belirtmemektedirler. Ulaşabildiğimiz Karadâvî’nin eserlerinde de onun böyle bir görüşte olduğunu gösteren herhangi bir ifadesine rastlayamadık.
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Hatta bir kadın memesinden süt sa�sa, sonra bu kadın ölse ve bu süt bir çocu�a verilse bu 
durumda da mahremiyet gerçekle�ir. Aynı �ekilde bir kadının sütü su, ilaç gibi bir içece�e 
karı�tırılır ve çocu�a verilirse, bu durumda sütün miktarı daha fazla olursa mahremiyet 
sabit olur. Çünkü emzirme hususunda kadının fiiline itibar edilmez; çocu�un sütü içmesi 
göz önünde bulundurulur. Nitekim kadın uyurken bir çocuk onun memesinden süt emse 
mahremiyet meydana gelmektedir.136 Cumhurun delili “kemikleri büyüten ve eti olu�turan 
(süt emmenin) dı�ında (süt mahremiyetini meydana getirecek) hiçbir süt emme yoktur”137 
hadisidir.138 Bu hadisten emmekle, buruna akıtmak ya da içerisine ekmek do�rayıp 
ekmekle birlikte yemek arasında bir fark olmadı�ı anla�ılmaktadır. Zira bunların hepsinin 
de çocu�un geli�iminde etkisi vardır. Buna göre ister kadın hayatta olsun ister olmasın ve 
ister süt do�rudan memeden alınsın isterse biberon gibi herhangi bir �eyle çocu�un a�zına 
verilsin süt akrabalı�ı tahakkuk eder. 

Buna kar�ılık Zâhirîler konu hakkındaki âyet ve hadislerde geçen emzirme lafzından 
(u,jS) hareketle süt mahremiyetinin gerçekle�mesi için çocu�un memeyi a�zına alarak süt 
emmesinin gerekti�i görü�ündedirler. Buna göre bardakla çocu�a süt içermek suretiyle süt 
hısımlı�ı gerçekle�mez. Sütün, çocu�un burnundan veya kula�ından akıtılmasıyla ya da 
ilaç, su veya yeme�e karı�tırılarak çocu�a yedirilmesiyle de mahremiyet meydana gelmez. 
Ayrıca Leys b. Sa‘d’ın da bu görü�te oldu�u kaydedilir.139 

Yukarıda geçti�i üzere süt emen çocuk kendisini emziren kadının öz çocu�u gibi 
kabul edilir. Dolayısıyla süt emziren kadının öz çocu�u kimlerle evlenemiyorsa süt emen 
bu çocuk da bu ki�ilerle evlenemez. Günümüzde bazı ülkelerde kadınların sütü, ihtiyacı 
olan çocuklara verilmesi için süt bankası (�2�A	
�C-4) denen bir merkezde toplanır. Tıpkı kan 
ihtiyacını kar�ılamak için kurulan kan merkezi gibi. Süt bankaları �eklinde olu�an bu 
kurumlarda anne sütüne ihtiyaç duyan çocuklara bu sütten verilir. �slam hukukuna göre süt 
bankasında toplanan süt, emilmesi halinde evlenme engeli olu�turup olu�turmadı�ı 
hususunda mezheplerin süt hısımlı�ı hakkındaki görü�lerini göz önünde 
bulundurdu�umuzda �unları söyleyebiliriz: Dört mezhebin anlayı�ına göre anne sütü ister 
do�rudan memeden alınsın ister biberon gibi bir �eyle çocu�un a�zına verilsin isterse su, 
ilaç gibi bir içece�e karı�tırılarak çocu�a içirilsin bu durumda sütün miktarı daha fazla 
olursa mahremiyet sabit olmaktadır. Tahrîc yöntemini i�leterek dört mezhep fukahâsının 
bu fer‘î meseleye ili�kin görü�lerinden hareketle süt bankalarında tutulan sütü emmenin bir 
evlenme engeli oldu�u hükmünü elde etmekteyiz.140 Hatta bu kurumlarda saklanan sütü 
emmenin, süt hısımlı�ı meydana getirdi�i görü�ü dört mezhebin görü�ü olarak kabul etmek 
gerekir. Dolayısıyla süt bankasında saklanan sütü içen çocuk dört mezhebe göre sütün 
kendisinden alındı�ı kadının öz çocu�u gibi kabul edilmelidir. 

                                                           
136 Sahnûn, Said et-Tenûhî, el-Mudevvenetu’l-kübrâ li’l-�mâm Mâlik, Matba’atü’s-Saadet, ts., II, 405; 

Serahsî, Mebsût, V, 138-140; �irbînî, �emseddin Muhammed b. Ahmed, Mu�ni’l-muhtâc ilâ ma‘rifeti 
me‘ânî elfâzi’l-Minhâc, Dâru �hyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut ts., III, 415. Bu konuda daha fazla için bk. �bn 
Kudâme, Mu�nî, XI, 313-317. 

137 FGDvF1	
�FeFqDWF!�J$<
 S��  FGDAT�	
�F/FYDWF!F �FGDvF1D	
�T�FX�,F#�,T	E\�Fu,FjES�,F	 (Ebû Davud, Nikâh, 9). 
138 �bn Kudâme, Mu�nî, XI, 313. 
139 �bn Hazm, Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Said el-Kurtubî, el-Muhallâ, thk. Muhammed �akir v.d�r., 

Matbaatü’n-Nehda, Mısır, ts., X, 7. 
140 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 643-644. 
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Bu mezheplerin konu hakkındaki anlayı�larına göre anne sütünün süt bankasında 
toplanarak çocuklara verilmesi �slam aile hukuku açısından bir takım olumsuzluklara sebep 
olabilir. Zira sütten do�an evlenme engelinin nesepten do�an engelle e�de�erdir. 
Dolayısıyla çocu�un kimden süt emdi�inin bilinmesi gerekir. Çocu�a geli�i güzel insan 
sütü verilmemelidir. Süt bankalarında çocu�un hangi kadının sütünü içti�ini takip etmek de 
neredeyse imkânsızdır.141 Nitekim �slam Konferansı Te�kilatına (�#�Zg
���=w�	
�$�v-#) ba�lı 
Fıkıh Akademisi (�#�Zg
� O��	
� h��#) 22-28 Aralık 1985 tarihinde Cidde’de yapılan 
toplantıda bu bankalarda toplanan sütün, süt hısımlı�ı hususunda meydana getirece�i bir 
takım olumsuzlukları zikrettikten sonra �u iki kararı almı�tır: a. �slam âleminde süt 
bankalarının in�a edilmesine engel olunmalıdır. b. Süt bankalarından çocuklara süt vermek 
haramdır.142 Fakat süt bankalarının olu�turulmasında zaruri bir durum söz konusu olursa 
bankalar olu�turulabilir. Karı�ıklıktan dolayı meydana gelebilecek olumsuzlukların 
gerçekle�memesi için süt kutusu üzerinde sütü veren kadının isminin yazılması, ayrıca 
bunun kayıt altına alınması, bu kutudaki sütü içen çocu�un kimlik bilgilerinin yazılması ve 
kadının ismi, çocu�un ailesine bildirilmesi gibi bazı tedbirlerin alınması �arttır.143  

Süt bankalarındaki sütten mahremiyetin olu�up olu�madı�ı meselesini Zâhirî 
mezhebine göre ele aldı�ımızda �unu söyleyebiliriz: Yukarıda geçti�i üzere bu mezhebe 
göre süt mahremiyetinin gerçekle�mesi için çocu�un memeyi a�zına alarak süt emmesi 
�arttır. Dolayısıyla süt, çocu�a do�rudan memeden de�il de, bardak, biberon gibi bir �eyle 
içirilirse süt hısımlı�ı meydana gelmez. Zâhirîlerin bu fürû‘ meselesiyle ilgili yakla�ımdan 
hareketle tahrîc yöntemi vesilesiyle süt bankalarında saklanan sütten içmenin, evlenme 
engeli meydana getirmedi�i hükmünü elde etmekteyiz.144 Buradan hareketle bu mezhebe 
göre süt banklarında bulunan sütün mahremiyet olu�turmadı�ını belirtmek gerekir. 
Günümüz ara�tırmacılarından Yusuf el-Karadâvî’nin, Zâhirî mezhebinin, Leys b. Sad ve 
Ahmed b. Hanbel’in nakledilen bir görü�ünden hareketle süt bankalarındaki sütten ötürü 
mahremiyetin gerçekle�medi�ine dair görü�ü tercih etti�i nakledilmektedir.145    

Bazı �slam hukukçuları da birden fazla kadının sütü bankada toplanıp ihtiyacı olan 
çocuklara bu sütten verilirse çocu�un hangi kadının sütünü içti�i bilinmedi�inden süt 
hısımlı�ın meydan gelmedi�ini belirtirler. Zira sütü verilen kadın kesin bilinmedi�i için 
�üphe söz konusu olmaktadır ki �üpheyle süt mahremiyeti gerçekle�mez.146 Mısır fetva 
kurulu ($<�I�	
� ],�g
� S
0) da benzer gerekçeleri öne sürerek süt bankalarını in�a etmenin 

                                                           
141 Saffet Köse, �slam Hukuku, (Edit. Talip Türcan), Grafiker Yayınları, Ankara 2012, s. 701-702. 
142 Vehbe Zuhaylî, Kadâyâ fıkhiyye mu‘âsıra, s. 484; Karadâ�î ve Ali Yusuf, Fıkhu’l-kadâya et-tıbbiyye el-

mu‘âsıra, s. 470.   
143 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 643; Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile �lmihali, Erkam 

Yayınları, �stanbul 2009, s. 318. 
144 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 644. 
145 Karadâ�î ve Ali Yusuf, Fıkhu’l-kadâya et-tıbbiyye el-mu‘âsıra, s. 467. Karadâ�î ve Ali Yusuf, Yusuf el-

Karadâvî’ye nispet ettikleri bu görü�ü onun hangi eserinden alıntıladıklarını belirtmemektedirler. 
Ula�abildi�imiz Karadâvî’nin eserlerinde de onun böyle bir görü�te oldu�unu gösteren herhangi bir 
ifadesine rastlayamadık.   

146 Atiyye Sakar, el-Fetâvâ, el-Mektebetü’t-Tevfîkiyye, Kahire ts., II, 148. 
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141 Saffet Köse, �slam Hukuku, (Edit. Talip Türcan), Grafiker Yayınları, Ankara 2012, s. 701-702. 
142 Vehbe Zuhaylî, Kadâyâ fıkhiyye mu‘âsıra, s. 484; Karadâ�î ve Ali Yusuf, Fıkhu’l-kadâya et-tıbbiyye el-

mu‘âsıra, s. 470.   
143 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 643; Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile �lmihali, Erkam 

Yayınları, �stanbul 2009, s. 318. 
144 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 644. 
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146 Atiyye Sakar, el-Fetâvâ, el-Mektebetü’t-Tevfîkiyye, Kahire ts., II, 148. 
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Bazı İslam hukukçuları da birden fazla kadı-
nın sütü bankada toplanıp ihtiyacı olan çocuklara
bu sütten verilirse çocuğun hangi kadının sütünü
içtiği bilinmediğinden süt hısımlığın meydan gel-
mediğini belirtirler. Zira sütü verilen kadın kesin
bilinmediği için şüphe söz konusu olmaktadır ki
şüpheyle süt mahremiyeti gerçekleşmez.146 Mısır
fetva kurulu da benzer gerek-
çeleri öne sürerek süt bankalarını inşa etmenin
hükmünü soran Mısır Sağlık Bakanlığına bu sütle
hısımlığın meydana gelmeyeceği şeklinde cevap
vermiştir.147

4. İslam Hukukuna Göre Trafik Kazalarında Meydana Gelen
Ölüm ve Yaralanmaların Hükmü

Araçların kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber
trafik kazaları çoğalmakta ve neti-
cesinde birçok yaralanmalar ve ölümler meydana
gelmektedir. Bu meseleyi burada inceleme konusu
yapmamızın nedeni, klasik dönem eserlerinde yer
almayan trafik kazalarının sebebiyet verdiği yara-
lanmaların ve ölümlerin hükmünü mezhep imam-
larının usul kaidelerinden ve furû meselelerine
getirmiş oldukları çözümlerden hareketle (tahrîc
yöntemini işleterek) belirlemeye çalışmaktır. İşte
bu yüzden suç, suçun çeşitleri, kasıt, kusur, ceza vb.
kavramlar üzerinde durmayacağız. Öte taraftan
İslam hukukuna göre herhangi bir devlette belirle-
nen trafik kurallarına uymakta bir sakınca yoktur.
Hatta İslam’a göre bu kurallara mutlaka uyulmalı-
dır.148 Zira bu kurallar İslam hukukunun prensip-
lerine ters düşmediği gibi can ve mal güvenliğini
sağlamaktadır. Ayrıca trafik işaretlerine dikkat et-
memek, azami hızı geçmek, hatalı sollama yapmak,
karşı şeritte sürmek, yaya geçidinde yayaların hak-
larını gözetmemek kul hakkı ihlaline girmektedir.

Bu vb. kuralları ihlal etmek neticesinde meydana
gelecek herhangi bir yaralanma veya ölüm kusurlu
olan tarafın sorumlu olmasını gerektirir. Buna göre
sürücüler, kurallara uymalı ve diğer araçlara zarar
vermekten kaçınmalıdırlar. Şunu da belirtmek ge-
rekir ki trafik kazalarının ekseriyeti, kastî olmaktan
ziyade dikkatsizlik, tedbirsizlik vb. taksir149 sonucu
meydana gelmektedir. İşte bu yüzden trafik kaza-
larında suçlu olan şahıs genellikle taksirden ötürü
sorumlu olmaktadır.

Hz. Peygamber’in “zarar ve zarara karşılık
zarar verme yoktur”150 hadisi her türlü zararı kap-
samaktadır. Cinsi nefyeden lâ edatından sonra
gelen nekre sözcük umûmîlik ifade etti-
ğinden ötürü her türlü zararı yasaklamaktadır.
Hatta bu hadis yalnızca başkalarına zarar vermeyi
haram kılmakla kalmaz, aynı zamanda zarara sebep
olan kimsenin zararı tazmin etmekle yükümlü ol-
duğuna da işaret etmektedir.151 Fukahâ, başkalarına
verilen zararların tazmin edileceğine ilişkin şu ha-
disi de delil gösterirler. Berâ b. Âzıb’den rivayet
edildiğine göre onun, ekinlere zarar vermeyi alış-
kanlık hâline getiren bir devesi vardı. Deve bir
bahçeye girdi ve oraya zarar verdi. Durum Hz. Pey-
gamber’e bildirildi. Hz. Peygamber de “bahçeleri
gündüz korumanın bahçe sahiplerine, hayvanları
geceleyin muhafaza etmenin hayvan sahiplerine ait
olduğuna ve hayvanların gece verdikleri zararın sa-
hiplerine ödettirilmesine hükmetti.”152 Hadisten
hayvanların gündüzleri bahçelere verdikleri zararın
tazmin edilmeyeceği; buna karşılık geceleri verdik-
leri zararın ise tazmin edileceği anlaşılmaktadır.153

Hz. Peygamber’in gece ile gündüz arasında fark
görmesi, bahçelerin gündüzleri sahipleri tarafından
korunması; öte yandan hayvanların gündüzleri ot-
laklara salıverilip geceleyin ağıllarda toplanmasıyla

146 Atiyye Sakar, el-Fetâvâ, el-Mektebetü’t-Tevfîkiyye, Kahire ts., II, 148.
147 Karadâğî ve Ali Yusuf, Fıkhu’l-kadâya et-tıbbiyye el-mu‘âsıra, s. 468-469.
148 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 670.
149 Taksir: Failin hukuka uygun hareket edebilme imkânına sahip olduğu halde netice olarak hukuka aykırı bir davranışı seçmiş ve gerçekleştirmiş olması halinde
söz konusudur. Söz gelimi şoförün trafikte iken dikkatsiz, tedbirsiz veya kurallara aykırı hareket etmesi sonucunda sakatlanmalara ya da ölümlere sebep olması du-
rumunda taksirden söz edilebilir.
150 (İbn Mâce, Ahkâm, 17).
151 Muhammed Takî el-Osmânî, Buhûs fî kadâyâ fıkhiyye mu‘âsıra, İkinci Baskı, Dârü’l-Kalem, Dımaşk 2011, I, 280; Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, 
s. 672-673.
152

َ (Ebû Davud, Buyû‘, 92. Benzer rivayet için bk. İbn Mâce, 
Ahkâm, 13).
153 Takî el-Osmânî, Buhûs fî kadâyâ fıkhiyye mu‘âsıra, I, 280.
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Bu mezheplerin konu hakkındaki anlayı�larına göre anne sütünün süt bankasında 
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neredeyse imkânsızdır.141 Nitekim �slam Konferansı Te�kilatına (�#�Zg
���=w�	
�$�v-#) ba�lı 
Fıkıh Akademisi (�#�Zg
� O��	
� h��#) 22-28 Aralık 1985 tarihinde Cidde’de yapılan 
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Süt bankalarındaki sütten mahremiyetin olu�up olu�madı�ı meselesini Zâhirî 
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hareketle tahrîc yöntemi vesilesiyle süt bankalarında saklanan sütten içmenin, evlenme 
engeli meydana getirmedi�i hükmünü elde etmekteyiz.144 Buradan hareketle bu mezhebe 
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Bazı �slam hukukçuları da birden fazla kadının sütü bankada toplanıp ihtiyacı olan 
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�üphe söz konusu olmaktadır ki �üpheyle süt mahremiyeti gerçekle�mez.146 Mısır fetva 
kurulu ($<�I�	
� ],�g
� S
0) da benzer gerekçeleri öne sürerek süt bankalarını in�a etmenin 

                                                           
141 Saffet Köse, �slam Hukuku, (Edit. Talip Türcan), Grafiker Yayınları, Ankara 2012, s. 701-702. 
142 Vehbe Zuhaylî, Kadâyâ fıkhiyye mu‘âsıra, s. 484; Karadâ�î ve Ali Yusuf, Fıkhu’l-kadâya et-tıbbiyye el-

mu‘âsıra, s. 470.   
143 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 643; Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile �lmihali, Erkam 

Yayınları, �stanbul 2009, s. 318. 
144 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 644. 
145 Karadâ�î ve Ali Yusuf, Fıkhu’l-kadâya et-tıbbiyye el-mu‘âsıra, s. 467. Karadâ�î ve Ali Yusuf, Yusuf el-

Karadâvî’ye nispet ettikleri bu görü�ü onun hangi eserinden alıntıladıklarını belirtmemektedirler. 
Ula�abildi�imiz Karadâvî’nin eserlerinde de onun böyle bir görü�te oldu�unu gösteren herhangi bir 
ifadesine rastlayamadık.   

146 Atiyye Sakar, el-Fetâvâ, el-Mektebetü’t-Tevfîkiyye, Kahire ts., II, 148. 
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hükmünü soran Mısır Sa�lık Bakanlı�ına bu sütle hısımlı�ın meydana gelmeyece�i 
�eklinde cevap vermi�tir.147 

4. �slam Hukukuna Göre Trafik Kazalarında Meydana Gelen Ölüm ve 

Yaralanmaların Hükmü 

Araçların kullanımının yaygınla�masıyla beraber trafik kazaları ( x0
�3�S ��	
 ) 
ço�almakta ve neticesinde birçok yaralanmalar ve ölümler meydana gelmektedir. Bu 
meseleyi burada inceleme konusu yapmamızın nedeni, klasik dönem eserlerinde yer 
almayan trafik kazalarının sebebiyet verdi�i yaralanmaların ve ölümlerin hükmünü mezhep 
imamlarının usul kaidelerinden ve furû meselelerine getirmi� oldukları çözümlerden 
hareketle (tahrîc yöntemini i�leterek) belirlemeye çalı�maktır. ��te bu yüzden suç, suçun 
çe�itleri, kasıt, kusur, ceza vb. kavramlar üzerinde durmayaca�ız. Öte taraftan �slam 
hukukuna göre herhangi bir devlette belirlenen trafik kurallarına uymakta bir sakınca 
yoktur. Hatta �slam’a göre bu kurallara mutlaka uyulmalıdır.148 Zira bu kurallar �slam 
hukukunun prensiplerine ters dü�medi�i gibi can ve mal güvenli�ini sa�lamaktadır. Ayrıca 
trafik i�aretlerine dikkat etmemek, azami hızı geçmek, hatalı sollama yapmak, kar�ı �eritte 
sürmek, yaya geçidinde yayaların haklarını gözetmemek kul hakkı ihlaline girmektedir. Bu 
vb. kuralları ihlal etmek neticesinde meydana gelecek herhangi bir yaralanma veya ölüm 
kusurlu olan tarafın sorumlu olmasını gerektirir. Buna göre sürücüler, kurallara uymalı ve 
di�er araçlara zarar vermekten kaçınmalıdırlar. �unu da belirtmek gerekir ki trafik 
kazalarının ekseriyeti, kastî olmaktan ziyade dikkatsizlik, tedbirsizlik vb. taksir149 sonucu 
meydana gelmektedir. ��te bu yüzden trafik kazalarında suçlu olan �ahıs genellikle 
taksirden ötürü sorumlu olmaktadır.  

Hz. Peygamber’in “zarar ve zarara kar�ılık zarar verme yoktur”150 hadisi her türlü 
zararı kapsamaktadır. Cinsi nefyeden lâ edatından sonra gelen nekre sözcük (FSF�Fj� 9) 
umûmîlik ifade etti�inden ötürü her türlü zararı yasaklamaktadır. Hatta bu hadis yalnızca 
ba�kalarına zarar vermeyi haram kılmakla kalmaz, aynı zamanda zarara sebep olan 
kimsenin zararı tazmin etmekle yükümlü oldu�una da i�aret etmektedir.151 Fukahâ, 
ba�kalarına verilen zararların tazmin edilece�ine ili�kin �u hadisi de delil gösterirler. Berâ 
b. Âzıb’den rivayet edildi�ine göre onun, ekinlere zarar vermeyi alı�kanlık hâline getiren 
bir devesi vardı. Deve bir bahçeye girdi ve oraya zarar verdi. Durum Hz. Peygamber’e 
bildirildi. Hz. Peygamber de “bahçeleri gündüz korumanın bahçe sahiplerine, hayvanları 
geceleyin muhafaza etmenin hayvan sahiplerine ait oldu�una ve hayvanların gece 

                                                           
147 Karadâ�î ve Ali Yusuf, Fıkhu’l-kadâya et-tıbbiyye el-mu‘âsıra, s. 468-469. 
148 Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 670. 
149 Taksir: Failin hukuka uygun hareket edebilme imkânına sahip oldu�u halde netice olarak hukuka aykırı 

bir davranı�ı seçmi� ve gerçekle�tirmi� olması halinde söz konusudur. Söz gelimi �oförün trafikte iken 
dikkatsiz, tedbirsiz veya kurallara aykırı hareket etmesi sonucunda sakatlanmalara ya da ölümlere sebep 
olması durumunda taksirden söz edilebilir. 

150 FS
F�Ej�,F	F �FSF�Fj�,F	 (�bn Mâce, Ahkâm, 17). �  
151 Muhammed Takî el-Osmânî, Buhûs fî kadâyâ fıkhiyye mu‘âsıra, �kinci Baskı, Dârü’l-Kalem, Dıma�k 

2011, I, 280; Müsfir, Menhecu istinbâti ahkâmi’n-nevâzil, s. 672-673. 
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hükmünü soran Mısır Sa�lık Bakanlı�ına bu sütle hısımlı�ın meydana gelmeyece�i 
�eklinde cevap vermi�tir.147 

4. �slam Hukukuna Göre Trafik Kazalarında Meydana Gelen Ölüm ve 

Yaralanmaların Hükmü 

Araçların kullanımının yaygınla�masıyla beraber trafik kazaları ( x0
�3�S ��	
 ) 
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çe�itleri, kasıt, kusur, ceza vb. kavramlar üzerinde durmayaca�ız. Öte taraftan �slam 
hukukuna göre herhangi bir devlette belirlenen trafik kurallarına uymakta bir sakınca 
yoktur. Hatta �slam’a göre bu kurallara mutlaka uyulmalıdır.148 Zira bu kurallar �slam 
hukukunun prensiplerine ters dü�medi�i gibi can ve mal güvenli�ini sa�lamaktadır. Ayrıca 
trafik i�aretlerine dikkat etmemek, azami hızı geçmek, hatalı sollama yapmak, kar�ı �eritte 
sürmek, yaya geçidinde yayaların haklarını gözetmemek kul hakkı ihlaline girmektedir. Bu 
vb. kuralları ihlal etmek neticesinde meydana gelecek herhangi bir yaralanma veya ölüm 
kusurlu olan tarafın sorumlu olmasını gerektirir. Buna göre sürücüler, kurallara uymalı ve 
di�er araçlara zarar vermekten kaçınmalıdırlar. �unu da belirtmek gerekir ki trafik 
kazalarının ekseriyeti, kastî olmaktan ziyade dikkatsizlik, tedbirsizlik vb. taksir149 sonucu 
meydana gelmektedir. ��te bu yüzden trafik kazalarında suçlu olan �ahıs genellikle 
taksirden ötürü sorumlu olmaktadır.  

Hz. Peygamber’in “zarar ve zarara kar�ılık zarar verme yoktur”150 hadisi her türlü 
zararı kapsamaktadır. Cinsi nefyeden lâ edatından sonra gelen nekre sözcük (FSF�Fj� 9) 
umûmîlik ifade etti�inden ötürü her türlü zararı yasaklamaktadır. Hatta bu hadis yalnızca 
ba�kalarına zarar vermeyi haram kılmakla kalmaz, aynı zamanda zarara sebep olan 
kimsenin zararı tazmin etmekle yükümlü oldu�una da i�aret etmektedir.151 Fukahâ, 
ba�kalarına verilen zararların tazmin edilece�ine ili�kin �u hadisi de delil gösterirler. Berâ 
b. Âzıb’den rivayet edildi�ine göre onun, ekinlere zarar vermeyi alı�kanlık hâline getiren 
bir devesi vardı. Deve bir bahçeye girdi ve oraya zarar verdi. Durum Hz. Peygamber’e 
bildirildi. Hz. Peygamber de “bahçeleri gündüz korumanın bahçe sahiplerine, hayvanları 
geceleyin muhafaza etmenin hayvan sahiplerine ait oldu�una ve hayvanların gece 
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hükmünü soran Mısır Sa�lık Bakanlı�ına bu sütle hısımlı�ın meydana gelmeyece�i 
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�3�S ��	
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çe�itleri, kasıt, kusur, ceza vb. kavramlar üzerinde durmayaca�ız. Öte taraftan �slam 
hukukuna göre herhangi bir devlette belirlenen trafik kurallarına uymakta bir sakınca 
yoktur. Hatta �slam’a göre bu kurallara mutlaka uyulmalıdır.148 Zira bu kurallar �slam 
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meydana gelmektedir. ��te bu yüzden trafik kazalarında suçlu olan �ahıs genellikle 
taksirden ötürü sorumlu olmaktadır.  

Hz. Peygamber’in “zarar ve zarara kar�ılık zarar verme yoktur”150 hadisi her türlü 
zararı kapsamaktadır. Cinsi nefyeden lâ edatından sonra gelen nekre sözcük (FSF�Fj� 9) 
umûmîlik ifade etti�inden ötürü her türlü zararı yasaklamaktadır. Hatta bu hadis yalnızca 
ba�kalarına zarar vermeyi haram kılmakla kalmaz, aynı zamanda zarara sebep olan 
kimsenin zararı tazmin etmekle yükümlü oldu�una da i�aret etmektedir.151 Fukahâ, 
ba�kalarına verilen zararların tazmin edilece�ine ili�kin �u hadisi de delil gösterirler. Berâ 
b. Âzıb’den rivayet edildi�ine göre onun, ekinlere zarar vermeyi alı�kanlık hâline getiren 
bir devesi vardı. Deve bir bahçeye girdi ve oraya zarar verdi. Durum Hz. Peygamber’e 
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verdikleri zararın sahiplerine ödettirilmesine hükmetti.”152 Hadisten hayvanların 
gündüzleri bahçelere verdikleri zararın tazmin edilmeyece�i; buna kar�ılık geceleri 
verdikleri zararın ise tazmin edilece�i anla�ılmaktadır.153 Hz. Peygamber’in gece ile 
gündüz arasında fark görmesi, bahçelerin gündüzleri sahipleri tarafından korunması; öte 
yandan hayvanların gündüzleri otlaklara salıverilip geceleyin a�ıllarda toplanmasıyla ilgili 
olan örfe dayanmaktadır. Bu örfe göre hareket etmeyen kusurlu kabul edilir. Bununla 
birlikte hayvanların verdi�i zararın, sahipleri tarafından ödenip ödenmeyece�i meselesi 
fukahâ arasında tartı�malara neden olmu�tur. �mam Mâlik ve �mam �âfiî’ye göre hayvanın 
ba�ında sahibinin bulunmaması halinde verdi�i zarar tazmin edilmez. Ama sahibi ba�ında 
olursa tazmin edilir. Hayvanın geceleyin verdi�i zarar ise ister sahibi orada olsun ister 
olmasın ödettirilir. Hanefîlere göre ise sahibi beraberinde de�ilse hayvanın gece veya 
gündüz verdi�i zarar tazmin edilmez. Hanefî fukahâsı görü�lerine “hayvanın verdi�i zarar 
hederdir”154 hadisini delil gösterirler.155  

Klasik dönem �slam hukukçularının ya�adıkları dönemde, günümüzde bulunan araba, 
uçak, tren gibi araçlar bulunmadı�ı için eserlerinde bunların kazalarıyla ilgili hükümler 
bulunmamaktadır. �u var ki, bu dönem hukukçuları, hayvanların meydana getirdikleri 
zararların tazmin edilip edilmeyece�ine ili�kin hükümlerden söz etmi�lerdir. �slam 
hukukunda hayvanların cinayetlerine ve meydana getirdikleri zararlara ili�kin hükümler, 
hayvan sahibinin veya binicisinin kusuru bulunup bulunmamasına göre de�i�mektedir. 
Ça�da� �slam hukukçusuna dü�en, mezhep imamlarının hayvanların meydana getirdikleri 
zararlarla ilgili görü�lerini ö�renmek ve günümüzde meydana gelen trafik kazalarına tatbik 
etmektir. Trafik kazalarında taraflar e�it derecede kusurlu olabilecekleri gibi, her iki taraf 
da kusurlu ancak bir tarafın kusuru di�er tarafın kusurundan daha a�ır olabilir. Bazen de 
kusur tek tarafta bulunabilir. 

Kanaatimizce trafik kazalarının yol açtı�ı maddi zararları, yaralanmaları ve ölümleri 
konuyla ilgili olan fıkhî kurallar, mezhep imamının ve müctehidlerin; insanların veya 
hayvanların meydana getirdikleri zararlarla ilgili ortaya koydukları görü�ler çerçevesinde 
de�erlendirmek gerekir. Bir ba�ka tabirle trafik kazalarının hükmünü fıkıh ilkelerinden ve 
klasik dönem �slam hukukçularının benzer meselelere getirdikleri çözümlerden hareket 
ederek tahrîc yoluyla elde etmenin daha do�ru oldu�u dü�üncesindeyiz. Bu hususta �una 
dikkat edilmelidir: Ça�da� �slam hukukçusu, önüne gelen trafik kazasını ayrıntılı bir 
biçimde ele almalı, hangi meseleyle ili�kili oldu�unu belirlemeli ve tazminle ilgili olan 
fıkhın küllî kaidelerini göz önünde bulundurarak mezhep imamlarının görü�lerinden 
hareketle tahrîc yöntemiyle meselinin hükmünü ortaya çıkarmalıdır. Tahrîc yönteminin 
nasıl yapılması gerekti�ini göstermek için bazı trafik kazalarını ve bu kazaların benzedi�i 
klasik dönem eserlerinde çözüme kavu�turulan meseleleri kar�ıla�tırarak inceleyece�iz.  
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verdikleri zararın sahiplerine ödettirilmesine hükmetti.”152 Hadisten hayvanların 
gündüzleri bahçelere verdikleri zararın tazmin edilmeyece�i; buna kar�ılık geceleri 
verdikleri zararın ise tazmin edilece�i anla�ılmaktadır.153 Hz. Peygamber’in gece ile 
gündüz arasında fark görmesi, bahçelerin gündüzleri sahipleri tarafından korunması; öte 
yandan hayvanların gündüzleri otlaklara salıverilip geceleyin a�ıllarda toplanmasıyla ilgili 
olan örfe dayanmaktadır. Bu örfe göre hareket etmeyen kusurlu kabul edilir. Bununla 
birlikte hayvanların verdi�i zararın, sahipleri tarafından ödenip ödenmeyece�i meselesi 
fukahâ arasında tartı�malara neden olmu�tur. �mam Mâlik ve �mam �âfiî’ye göre hayvanın 
ba�ında sahibinin bulunmaması halinde verdi�i zarar tazmin edilmez. Ama sahibi ba�ında 
olursa tazmin edilir. Hayvanın geceleyin verdi�i zarar ise ister sahibi orada olsun ister 
olmasın ödettirilir. Hanefîlere göre ise sahibi beraberinde de�ilse hayvanın gece veya 
gündüz verdi�i zarar tazmin edilmez. Hanefî fukahâsı görü�lerine “hayvanın verdi�i zarar 
hederdir”154 hadisini delil gösterirler.155  

Klasik dönem �slam hukukçularının ya�adıkları dönemde, günümüzde bulunan araba, 
uçak, tren gibi araçlar bulunmadı�ı için eserlerinde bunların kazalarıyla ilgili hükümler 
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ederek tahrîc yoluyla elde etmenin daha do�ru oldu�u dü�üncesindeyiz. Bu hususta �una 
dikkat edilmelidir: Ça�da� �slam hukukçusu, önüne gelen trafik kazasını ayrıntılı bir 
biçimde ele almalı, hangi meseleyle ili�kili oldu�unu belirlemeli ve tazminle ilgili olan 
fıkhın küllî kaidelerini göz önünde bulundurarak mezhep imamlarının görü�lerinden 
hareketle tahrîc yöntemiyle meselinin hükmünü ortaya çıkarmalıdır. Tahrîc yönteminin 
nasıl yapılması gerekti�ini göstermek için bazı trafik kazalarını ve bu kazaların benzedi�i 
klasik dönem eserlerinde çözüme kavu�turulan meseleleri kar�ıla�tırarak inceleyece�iz.  
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ilgili olan örfe dayanmaktadır. Bu örfe göre hareket
etmeyen kusurlu kabul edilir. Bununla birlikte
hayvanların verdiği zararın, sahipleri tarafından
ödenip ödenmeyeceği meselesi fukahâ arasında tar-
tışmalara neden olmuştur. İmam Mâlik ve İmam
Şâfiî’ye göre hayvanın başında sahibinin bulunma-
ması halinde verdiği zarar tazmin edilmez. Ama sa-
hibi başında olursa tazmin edilir. Hayvanın
geceleyin verdiği zarar ise ister sahibi orada olsun
ister olmasın ödettirilir. Hanefîlere göre ise sahibi
beraberinde değilse hayvanın gece veya gündüz
verdiği zarar tazmin edilmez. Hanefî fukahâsı gö-
rüşlerine “hayvanın verdiği zarar hederdir”154 ha-
disini delil gösterirler.155

Klasik dönem İslam hukukçularının yaşadık-
ları dönemde, günümüzde bulunan araba, uçak,
tren gibi araçlar bulunmadığı için eserlerinde bun-
ların kazalarıyla ilgili hükümler bulunmamaktadır.
Şu var ki, bu dönem hukukçuları, hayvanların
meydana getirdikleri zararların tazmin edilip edil-
meyeceğine ilişkin hükümlerden söz etmişlerdir.
İslam hukukunda hayvanların cinayetlerine ve
meydana getirdikleri zararlara ilişkin hükümler,
hayvan sahibinin veya binicisinin kusuru bulunup
bulunmamasına göre değişmektedir. Çağdaş İslam
hukukçusuna düşen, mezhep imamlarının hayvan-
ların meydana getirdikleri zararlarla ilgili görüşle-
rini öğrenmek ve günümüzde meydana gelen trafik
kazalarına tatbik etmektir. Trafik kazalarında ta-
raflar eşit derecede kusurlu olabilecekleri gibi, her
iki taraf da kusurlu ancak bir tarafın kusuru diğer
tarafın kusurundan daha ağır olabilir. Bazen de
kusur tek tarafta bulunabilir.

Kanaatimizce trafik kazalarının yol açtığı
maddi zararları, yaralanmaları ve ölümleri konuyla
ilgili olan fıkhî kurallar, mezhep imamının ve müc-
tehidlerin; insanların veya hayvanların meydana
getirdikleri zararlarla ilgili ortaya koydukları gö-
rüşler çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Bir
başka tabirle trafik kazalarının hükmünü fıkıh il-
kelerinden ve klasik dönem İslam hukukçularının

benzer meselelere getirdikleri çözümlerden hare-
ket ederek tahrîc yoluyla elde etmenin daha doğru
olduğu düşüncesindeyiz. Bu hususta şuna dikkat
edilmelidir: Çağdaş İslam hukukçusu, önüne gelen
trafik kazasını ayrıntılı bir biçimde ele almalı,
hangi meseleyle ilişkili olduğunu belirlemeli ve
tazminle ilgili olan fıkhın küllî kaidelerini göz
önünde bulundurarak mezhep imamlarının görüş-
lerinden hareketle tahrîc yöntemiyle meselinin
hükmünü ortaya çıkarmalıdır. Tahrîc yönteminin
nasıl yapılması gerektiğini göstermek için bazı tra-
fik kazalarını ve bu kazaların benzediği klasik
dönem eserlerinde çözüme kavuşturulan mesele-
leri karşılaştırarak inceleyeceğiz. 

Bir sürücü, gerek kasten gerekse ihmal ve ted-
birsizlik sonucu kaza yapar ve başkalarına zarar ve-
rirse zararları tazmin etmekle mükellef olur. Zira
bir şahıs başkasının malını kasıtlı ya da kasıtsız itlaf
ettiğinde tazmin eder. Söz gelimi bir kimse, bindiği
hayvanı yolun ortasında durdurur ve hayvan da
tekme atarak zarar meydana getirirse bu durumda
hayvanın meydana getirdiği zarardan sorumlu olur.
Çünkü bu kimse hayvanı yolun ortasında durdur-
mayabilirdi, fakat hayvanı yolda durdurmakla ku-
surlu sayılmakta ve dolayısıyla tazminle yükümlü
olmaktadır.156 Bu meseleden hareketle bir sürücü,
hız limitini aşması, trafik işaretlerini dikkate alma-
ması gibi trafik kurallarına aykırı hareket edip kaza
yapması halinde meydana gelen zararların hükmü
tahrîc yöntemiyle elde edilebilir. Şöyle ki binici,
hayvanın meydana getirdiği zararlardan sorumlu
olduğu gibi sürücü de söz konusu durumlarda mey-
dana gelen zararları tazmin etmekle mükellef olur.
“Mübâşir müteammid olmasa da zâmin olur”157

küllî kaidesi de bir kimsenin başka birisine zarar
vermesi halinde ister kastı olsun ister olmasın za-
rarı tazmin etmekle sorumlu olduğuna delalet et-
mektedir. Aynı şekilde sürücü de başkalarına zarar
verdiği zaman tazminle yükümlü olur. Zira böyle
bir durumda sürücü mübaşirdir, mübaşir de her hâ-
lükârda tazminle yükümlüdür. 

154 (Ebû Davud, Diyât, 30; İbn Mâce, Diyât, 27).
155 Hattâbî, Ebû Süleyman Hamd (Ahmed) b. Muhammed b. İbrahim el-Büstî, Me‘âlimü’s-Sünen, nşr. İzzet Ubeyd ed-De‘âs - Âdil es-Seyyid, Birinci Baskı, Dâru İbn
Hazm, Beyrut 1997, III, 530.
156 Merğînânî, Hidâye, III-IV, 544.
157 (Mecelle, md. 92).
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verdikleri zararın sahiplerine ödettirilmesine hükmetti.”152 Hadisten hayvanların 
gündüzleri bahçelere verdikleri zararın tazmin edilmeyece�i; buna kar�ılık geceleri 
verdikleri zararın ise tazmin edilece�i anla�ılmaktadır.153 Hz. Peygamber’in gece ile 
gündüz arasında fark görmesi, bahçelerin gündüzleri sahipleri tarafından korunması; öte 
yandan hayvanların gündüzleri otlaklara salıverilip geceleyin a�ıllarda toplanmasıyla ilgili 
olan örfe dayanmaktadır. Bu örfe göre hareket etmeyen kusurlu kabul edilir. Bununla 
birlikte hayvanların verdi�i zararın, sahipleri tarafından ödenip ödenmeyece�i meselesi 
fukahâ arasında tartı�malara neden olmu�tur. �mam Mâlik ve �mam �âfiî’ye göre hayvanın 
ba�ında sahibinin bulunmaması halinde verdi�i zarar tazmin edilmez. Ama sahibi ba�ında 
olursa tazmin edilir. Hayvanın geceleyin verdi�i zarar ise ister sahibi orada olsun ister 
olmasın ödettirilir. Hanefîlere göre ise sahibi beraberinde de�ilse hayvanın gece veya 
gündüz verdi�i zarar tazmin edilmez. Hanefî fukahâsı görü�lerine “hayvanın verdi�i zarar 
hederdir”154 hadisini delil gösterirler.155  

Klasik dönem �slam hukukçularının ya�adıkları dönemde, günümüzde bulunan araba, 
uçak, tren gibi araçlar bulunmadı�ı için eserlerinde bunların kazalarıyla ilgili hükümler 
bulunmamaktadır. �u var ki, bu dönem hukukçuları, hayvanların meydana getirdikleri 
zararların tazmin edilip edilmeyece�ine ili�kin hükümlerden söz etmi�lerdir. �slam 
hukukunda hayvanların cinayetlerine ve meydana getirdikleri zararlara ili�kin hükümler, 
hayvan sahibinin veya binicisinin kusuru bulunup bulunmamasına göre de�i�mektedir. 
Ça�da� �slam hukukçusuna dü�en, mezhep imamlarının hayvanların meydana getirdikleri 
zararlarla ilgili görü�lerini ö�renmek ve günümüzde meydana gelen trafik kazalarına tatbik 
etmektir. Trafik kazalarında taraflar e�it derecede kusurlu olabilecekleri gibi, her iki taraf 
da kusurlu ancak bir tarafın kusuru di�er tarafın kusurundan daha a�ır olabilir. Bazen de 
kusur tek tarafta bulunabilir. 

Kanaatimizce trafik kazalarının yol açtı�ı maddi zararları, yaralanmaları ve ölümleri 
konuyla ilgili olan fıkhî kurallar, mezhep imamının ve müctehidlerin; insanların veya 
hayvanların meydana getirdikleri zararlarla ilgili ortaya koydukları görü�ler çerçevesinde 
de�erlendirmek gerekir. Bir ba�ka tabirle trafik kazalarının hükmünü fıkıh ilkelerinden ve 
klasik dönem �slam hukukçularının benzer meselelere getirdikleri çözümlerden hareket 
ederek tahrîc yoluyla elde etmenin daha do�ru oldu�u dü�üncesindeyiz. Bu hususta �una 
dikkat edilmelidir: Ça�da� �slam hukukçusu, önüne gelen trafik kazasını ayrıntılı bir 
biçimde ele almalı, hangi meseleyle ili�kili oldu�unu belirlemeli ve tazminle ilgili olan 
fıkhın küllî kaidelerini göz önünde bulundurarak mezhep imamlarının görü�lerinden 
hareketle tahrîc yöntemiyle meselinin hükmünü ortaya çıkarmalıdır. Tahrîc yönteminin 
nasıl yapılması gerekti�ini göstermek için bazı trafik kazalarını ve bu kazaların benzedi�i 
klasik dönem eserlerinde çözüme kavu�turulan meseleleri kar�ıla�tırarak inceleyece�iz.  
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Bir sürücü, gerek kasten gerekse ihmal ve tedbirsizlik sonucu kaza yapar ve 
ba�kalarına zarar verirse zararları tazmin etmekle mükellef olur. Zira bir �ahıs ba�kasının 
malını kasıtlı ya da kasıtsız itlaf etti�inde tazmin eder. Söz gelimi bir kimse, bindi�i 
hayvanı yolun ortasında durdurur ve hayvan da tekme atarak zarar meydana getirirse bu 
durumda hayvanın meydana getirdi�i zarardan sorumlu olur. Çünkü bu kimse hayvanı 
yolun ortasında durdurmayabilirdi, fakat hayvanı yolda durdurmakla kusurlu sayılmakta ve 
dolayısıyla tazminle yükümlü olmaktadır.156 Bu meseleden hareketle bir sürücü, hız 
limitini a�ması, trafik i�aretlerini dikkate almaması gibi trafik kurallarına aykırı hareket 
edip kaza yapması halinde meydana gelen zararların hükmü tahrîc yöntemiyle elde 
edilebilir. �öyle ki binici, hayvanın meydana getirdi�i zararlardan sorumlu oldu�u gibi 
sürücü de söz konusu durumlarda meydana gelen zararları tazmin etmekle mükellef olur. 
“Mübâ�ir müteammid olmasa da zâmin olur”157 küllî kaidesi de bir kimsenin ba�ka birisine 
zarar vermesi halinde ister kastı olsun ister olmasın zararı tazmin etmekle sorumlu 
oldu�una delalet etmektedir. Aynı �ekilde sürücü de ba�kalarına zarar verdi�i zaman 
tazminle yükümlü olur. Zira böyle bir durumda sürücü müba�irdir, müba�ir de her 
hâlükârda tazminle yükümlüdür.  

    Bir kimse bir kuyu açar ve içine bir adam dü�üp ölürse, kuyu açan �ahıs bu 
kimsenin dü�mesinin müsebbibidir. �ayet birilerinin kuyuya dü�üp ölmesi için kazdıysa 
zararı tazmin etmekle mükellef olur. Böyle bir kastı yoksa zararları tazminle yükümlü 
olmaz. Zira “Mütesebbib müteammid olmadıkça zâmin olmaz”158 küllî kaidesi bir zarara 
sebep olan kimse zararı intaç eden fiili kasıtlı yapmadı�ı sürece tazminle sorumlu 
olmayaca�ını göstermektedir. Bu husus benzer trafik kazaları için örnek kabul edilmelidir. 
�öyle ki trafik kurallarına uyarak aracını süren sürücü, bir hayvanın ürkmesine ve 
dolayısıyla dü�üp bir tarafını sakatlamasına ya da ölmesine sebep olursa bu durumda 
sürücünün zararın meydana gelmesine yönelik kastı bulunmadı�ı için tazmin gerekmez. 
Ancak hayvanları ürkütmek için aracını sürdüyse zararı tazminle sorumlu olur.  

Bir kimse yolun ortasında bir kuyu kazıp bir ki�i de ba�kasına ait hayvanı bu kuyuya 
atsa ve hayvan telef olsa bu durumda kuyuyu kazmakla telefe sebep olan kimse hayvanı 
tazminle sorumlu de�ildir. Buna kar�ılık hayvanı kuyuya atan müba�ir, yani olayın faili 
onu tazmin etmekle yükümlüdür.159 Nitekim “Mübâ�ir yani bizzat fâil ile mütesebbib 
müctemi‘ oldukta hükm ol fâile muzaf kılınır”160 küllî kaidesinden bir olayın meydana 
gelmesinde o �eyi bizzat yapan ki�i ile ona sebep olan �ahıs birlikte bulundukları takdirde 
hükmün sebep olan �ahsa de�il onu bizzat yapan faile isnad edilece�i anla�ılmaktadır. Yani 
böyle bir durumda meydana gelen zararı fail tazmin eder. Meseleye benzeyen trafik 
kazaların hükmü bu meselenin hükmünden hareketle tahrîc yöntemiyle elde edilmelidir. 
Söz gelimi bir sürücü, aracını bir yerde park eder, ba�ka birisi de herhangi bir nedenle aracı 
biraz ileriye iterken araç bir dükkânın önüne konan mallara zarar verirse bu durumda aracı 
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Bir kimse bir kuyu açar ve içine bir adam
düşüp ölürse, kuyu açan şahıs bu kimsenin düşme-
sinin müsebbibidir. Şayet birilerinin kuyuya düşüp
ölmesi için kazdıysa zararı tazmin etmekle mükel-
lef olur. Böyle bir kastı yoksa zararları tazminle yü-
kümlü olmaz. Zira “Mütesebbib müteammid
olmadıkça zâmin olmaz”158 küllî kaidesi bir zarara
sebep olan kimse zararı intaç eden fiili kasıtlı yap-
madığı sürece tazminle sorumlu olmayacağını gös-
termektedir. Bu husus benzer trafik kazaları için
örnek kabul edilmelidir. Şöyle ki trafik kurallarına
uyarak aracını süren sürücü, bir hayvanın ürkme-
sine ve dolayısıyla düşüp bir tarafını sakatlamasına
ya da ölmesine sebep olursa bu durumda sürücü-
nün zararın meydana gelmesine yönelik kastı bu-
lunmadığı için tazmin gerekmez. Ancak hayvanları
ürkütmek için aracını sürdüyse zararı tazminle so-
rumlu olur. 

Bir kimse yolun ortasında bir kuyu kazıp bir
kişi de başkasına ait hayvanı bu kuyuya atsa ve hay-
van telef olsa bu durumda kuyuyu kazmakla telefe
sebep olan kimse hayvanı tazminle sorumlu değil-
dir. Buna karşılık hayvanı kuyuya atan mübaşir,
yani olayın faili onu tazmin etmekle yükümlü-
dür.159 Nitekim “Mübâşir yani bizzat fâil ile mü-
tesebbib müctemi‘ oldukta hükm ol fâile muzaf
kılınır”160 küllî kaidesinden bir olayın meydana
gelmesinde o şeyi bizzat yapan kişi ile ona sebep
olan şahıs birlikte bulundukları takdirde hükmün
sebep olan şahsa değil onu bizzat yapan faile isnad
edileceği anlaşılmaktadır. Yani böyle bir durumda
meydana gelen zararı fail tazmin eder. Meseleye
benzeyen trafik kazaların hükmü bu meselenin
hükmünden hareketle tahrîc yöntemiyle elde edil-
melidir. Söz gelimi bir sürücü, aracını bir yerde
park eder, başka birisi de herhangi bir nedenle aracı
biraz ileriye iterken araç bir dükkânın önüne
konan mallara zarar verirse bu durumda aracı orada
park eden müsebbib tazminle sorumlu değildir.
Buna karşılık aracı ileriye iten fail, yani mübaşir
malları tazmin eder. 

Öte taraftan zararın meydana gelmesinde mü-
sebbib mübaşirden daha etkili ise bu durumda mü-
sebbib zararı tazmin etmekle sorumlu olur. Söz
gelimi bir sürücü arabasını kurallara uygun bir şe-
kilde sürerken kaldırımda yürüyen iki şahıstan bi-
risi diğerini arabanın önüne iter, sürücü zamanında
frene basmakla birlikte adama çarpar ve adam
ölürse, bu durumda müsebbib, yani adamı aracın
önüne iten şahıs sorumludur ve gereken tazmini
öder. Aynı şekilde (A) ve (B) araçları kırmızı ışıkta
beklerken süratle gelen (C) aracı (B) aracına çarpar,
(B) de (A) aracına çarpar ve (A)’da zarar meydana
gelirse bu olayda (B) aracının sürücüsü mübaşirdir;
(C)’nin şoförü ise müsebbibdir. Fakat bu kazada
(C)’nin sürücüsünün (müsebbibin) ektisi daha fazla
olduğundan kusurlu kabul edilir ve dolayısıyla za-
rarı tazmin etmekle yükümlü olur. Keza araların-
daki benzerlikten dolayı bu kazanın hükmü, klasik
dönem eserlerinde yer alan şu meselenin hükmün-
den hareketle tahrîc vesilesiyle de ortaya çıkarıla-
bilir: Bir kimse hayvanın sırtında iken başka birisi
hayvana vurur veya dürter ve bunun üzerine hay-
van tekme atıp ya da ürküp kaçarken birisine çar-
pıp öldürürse sorumluluk binene değil vuran ya da
dürten kişiye aittir. Çünkü olayın meydana gelme-
sinin müsebbibi olan dürten kişi bu davranışta ku-
surludur. Buna karşılık olayın faili olan binicinin
kusuru yoktur.161

SONUÇ

Tahrîc, hakkında hüküm bulunmayan yeni mese-
lelerin hükmünü, mezhepte yerleşik kaidelerden
ve mezhep imamının veya mezhebin ileri gelen
fakihlerinin görüşlerinden elde etme faaliyetine
denilir. Buna göre fakih, mezhep imamlarının gö-
rüşlerinden hareketle hükmü imamlar tarafından
belirtilmeyen veya günümüz fıkıh problemlerin-
den kabul edilen yeni meselelerin hükmünü tahrîc
yoluyla ortaya çıkarır.

Mezhep imamlarının ve büyük fakihlerin ve-
fatını takiben Müslümanların karşılaştıkları yeni

158 (Mecelle, md. 93).
159 Serahsî, Mebsût, XXVII, 191.
160 (Mecelle, md. 90).
161 Serahsî, Mebsût, XXVI, 2; Merğînânî, Hidâye, III-IV, 549.
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Bir sürücü, gerek kasten gerekse ihmal ve tedbirsizlik sonucu kaza yapar ve 
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yolun ortasında durdurmayabilirdi, fakat hayvanı yolda durdurmakla kusurlu sayılmakta ve 
dolayısıyla tazminle yükümlü olmaktadır.156 Bu meseleden hareketle bir sürücü, hız 
limitini a�ması, trafik i�aretlerini dikkate almaması gibi trafik kurallarına aykırı hareket 
edip kaza yapması halinde meydana gelen zararların hükmü tahrîc yöntemiyle elde 
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sürücü de söz konusu durumlarda meydana gelen zararları tazmin etmekle mükellef olur. 
“Mübâ�ir müteammid olmasa da zâmin olur”157 küllî kaidesi de bir kimsenin ba�ka birisine 
zarar vermesi halinde ister kastı olsun ister olmasın zararı tazmin etmekle sorumlu 
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�öyle ki trafik kurallarına uyarak aracını süren sürücü, bir hayvanın ürkmesine ve 
dolayısıyla dü�üp bir tarafını sakatlamasına ya da ölmesine sebep olursa bu durumda 
sürücünün zararın meydana gelmesine yönelik kastı bulunmadı�ı için tazmin gerekmez. 
Ancak hayvanları ürkütmek için aracını sürdüyse zararı tazminle sorumlu olur.  

Bir kimse yolun ortasında bir kuyu kazıp bir ki�i de ba�kasına ait hayvanı bu kuyuya 
atsa ve hayvan telef olsa bu durumda kuyuyu kazmakla telefe sebep olan kimse hayvanı 
tazminle sorumlu de�ildir. Buna kar�ılık hayvanı kuyuya atan müba�ir, yani olayın faili 
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hükmün sebep olan �ahsa de�il onu bizzat yapan faile isnad edilece�i anla�ılmaktadır. Yani 
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kazaların hükmü bu meselenin hükmünden hareketle tahrîc yöntemiyle elde edilmelidir. 
Söz gelimi bir sürücü, aracını bir yerde park eder, ba�ka birisi de herhangi bir nedenle aracı 
biraz ileriye iterken araç bir dükkânın önüne konan mallara zarar verirse bu durumda aracı 
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meselelerin hükmünü belirleme hususunda tahrîc
esasına dayalı fıkıh üretim süreci başlamıştır. Bu
uygulama gibi çağdaş İslam hukukçularının da
fıkıh problemlerinin çözümünde mutlak muctehid
tavrı sergilemek yerine mezhep imamlarının usul
kaidelerini ve fürû meselelerine getirdikleri çö-
zümleri dikkate almaları gerekir.  

Günümüzde hukukla ilgili meselelerde hem
özellik hem de sayı yönünden büyük artış ve çeşit-
lilik söz konusudur. Dolayısıyla bu meselelerin
fıkhî hükmünü belirleme hususu hiç de kolay bir iş
değildir. Çağımızda bu yöntemin işletileceği konu-
ların başında günümüzde ortaya çıkan ve çözüm
bekleyen fıkhî meseleler gelmektedir. 

Çözümler üretirken de bir takım hususları göz
önünde bulundurmak gerekir. Her şeyden önce
fıkıh problemlerinin tanımlanması ve sınırlarının
açık bir şekilde ortaya konması şarttır. Aksi tak-
dirde meseleye yanlış hüküm bağlanabilir. 

Buna göre çağdaş İslam hukukçusu önüne
gelen yeni bir fıkhî meseleyi ayrıntılı bir biçimde
ele almalı ve hangi meseleyle ilişkili olduğunu be-
lirlemelidir. Ayrıca zamanın şartlarına itibar etmeli
ve maslahata ilişkin değerlendirmeler yapmalı,
hatta mezhep imamlarından hangisinin görüşünün
daha güçlü ve zamanın şartlarına daha uygun ol-
duğunu tespit etmeli ve buna göre söz konusu ettiği
meseleye hüküm bağlamalıdır. 

Öte taraftan herkes gibi İslam hukukçusunun
içinde yaşadığı şartların kendisini etkilemesi tabii-
dir. Dolayısıyla kendisini etkileyen ortamı çoğu
zaman fark etmeyebilir. Hal böyle olunca belli usul
kurallarına bağlı olmaksızın yapılacak olan ictiha-
dın doğru sonuç verme ihtimali düşüktür.

Dolayısıyla fıkıh problemleri denen meselele-
rin hükmünü belirleme hususunda mezheplerin
usul kuralları ve fıkhî meselelere bağlanan sonuç-
lar çerçevesinden çözümler üretmek daha sağlam
bir yoldur. Zira mezhepler kendi içinde tutarlı bir

hukuk teorisini oluşturmuşlardır. Şu halde günü-
müz fıkıh problemleri çözümünde belirli bir mez-
hebin kabul ettiği anlayışın takip edilmesi hukukî
meselelerde istikrarı sağlar. Ayrıca klasik fürû fıkıh
müdevvenatının da bu arayış içinde mutlaka yer al-
ması şarttır. 

Bununla birlikte belirli bir mezhebin usul ve
genel anlayışına göre verilen hukukî hükümler
Müslüman toplumların hem dini hem dünyevi ha-
yatlarında kendi içinde tutarlı bir takım kuralları
uygulama imkânı sağlamaktadır. 

Şu hususun da unutulmaması gerekir ki, kla-
sik dönem ve sonraki devirlerde olduğu gibi günü-
müzde de mezheplerin görüş ve telakkileri
doğrultusunda çözüme kavuşturulan meselelerde
ihtilaflar söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla ilk
dönemde olduğu gibi günümüz fıkıh meselelerinde
de ihtilafların olması normal karşılanmalıdır. 

Teorik olarak doğru yapılmış tahrîc ameliye-
sinin bizleri doğru sonuca ulaştırma ihtimali yük-
sektir. Dolayısıyla hükmü mevcut olan meseleye,
o hükmün konuluş sebebinin, öncelikle tahrîc
edilmek istenen meselenin yapısına uygun olup
olmadığı incelenmeli, fukahânın görüşleri tartı-
şılmalı ve bundan sonra tahrîc ameliyesine başvu-
rulmalıdır.

Çalışmada kutup ve kutuplara yakın yerlerdeki
ibadetlerin Deccâl ile ilgili hadiste söz konusu edi-
len namaza kıyas edilerek tahrîc yöntemiyle ortaya
çıkarılabileceğini gördük. Kanaatimizce süt banka-
larındaki sütlerin çocuklara içirilmesinin hükmünü
de hukuk ekollerinin süt hısımlığıyla ilgili yakla-
şımlarından elde etmek daha tutarlıdır. Ayrıca tra-
fik kazalarının sebebiyet verdiği yaralanmaların ve
ölümlerin hükmünü fıkıh ilkelerinden, mezhep
imamlarının insanların ve hayvanların meydana
getirdikleri zararlarla ilgili görüşlerinden hareket
ederek tahrîc yoluyla elde etmenin daha doğru ol-
duğu düşüncesindeyiz.


