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G ünah ve sevap kelimeleri, müslüman bir ailede doğup büyüyen ço-
cuklar olarak belki de dinî anlamda duyduğumuz ilk kavramlardır. 

Daha sonra hayatın tabii seyri içinde öğrenmelerimiz devam etmiştir. Zer-
re miktarı bile olsa yaptıklarımız ve yapmadıklarımız ne varsa her birinin Al-
lah tarafından değerlendirildiğini ve hakkında hüküm verildiğini büyükleri-
mizden öğrendik.

Öğrendik derken bu öğrenme ailede, sokakta, camide, yaz kurslarında, 
okulda gerçekleşti. Günlük yaşantımızla yakından ilgili olan ilmihal bilgileri-
ni öğrendik. İmam Hatip liselerinde, Kur’ân kurslarında diğer derslerin ya-
nında Fıkıh dersleri gördük. İlahiyat fakültesine gelince İslâm Hukuku ismiy-
le Fıkıh ilminin birçok konusunu tanıma fırsatı elde ettik.

Bütün fiillerimizle ilgili Allah’ın hükümlerini öğrendiğimiz bu ilme özel-
likle Fıkıh isminin niçin verilmiş olduğunu, bu ilmin Kur’ân ve Sünnette na-
sıl yer aldığını, tarihi süreç içinde nasıl geliştiğini, günümüze nasıl ulaştığını 
anlaşılır bir dille ele almak istedik. Bunun için de Fıkıh kelimesinin ilk kulla-
nımından başlayalım diye düşündük.

1. Fıkıh Kelimesi

Fıkıh, “fe-kı-he = فِقه” kökünden bilmek ve anlamak manalarında kulla-
nılmış, “fe-ku-he = فُقه” kökünden ise “fakîh”, “fakîha” gibi sıfat yapıları tü-
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retilmiştir.1 Araplar, ölünün arkasından ağıt yakan ağlayıcı kadınların (nâi-
ha) güftelerine karşı nazire yapan kadına “müstefkıha” ismini vermişlerdir. 
Bunun sebebi, müstefkıha olan kadın ağıttaki sözleri iyice kavrayıp anlaması 
ve onlara cevap vermesidir.2

Fıkh kelimesinin, “fe-ka-e” kelimesindeki hemzenin “he”ye dönüştürül-
mesiyle elde edildiği ve bir şeyin üzerindeki perdenin kalkması, açılması an-
lamına geldiği şeklinde bir rivayet de mevcuttur.3 Anlam itibariyle iştikakı, 
“şakk” ve “feth”e dayandığı için yarmak ve açmak anlamlarının, kelimenin 
özünde bulunduğuna dikkat çekilmiştir.4 Bu sebepledir ki konuşan bir kimse-
nin sözündeki maksadını anlamaya fıkıh ismi verilmiştir.5 Adeta kişinin mak-
sadı, sözünün içinde saklıdır ve bu sözü duyan kişi onun sözünü bir anlamda 
açıp içinden söyleyenin maksadı olan manayı çıkarıp almakta ve böylece kas-
tını anlayıp gereğini yerine getirmektedir.

Türk ağzıyla “fıkıh” şeklinde telaffuz ettiğimiz fıkh kelimesi, “fe-kı-
he” kelimesinin mastarıdır ve “anlama” ya da “anlayış” manasında kulla-
nılmıştır. Konuşan bir kimsenin sözünden kastettiği manayı anlamaya fıkıh 
isminin verildiğini6 ve fıkh etmenin (anlamanın), bilmekten farklı olduğu-
nu özellikle belirtmek gerekir. Bir konuyu bilen insan ancak, onu fıkh ede-
bilir yani anlayıp gereğini yerine getirebilir. Bunun aksi düşünülemez. Bu 
anlamda bir konuyu fıkh etmek (anlamak), o konuyu bilmeden gerçekleşe-
mez. İnsan, önce bilinebilecek şey ile aklen münasebet kurarak onun hak-
kında bilgi sahibi olur, bildikten sonra ilgili bilginin kendisi açısından ne 
ifade ettiğini kalbinden idrak eder yani anlar ve gereğince hareket eder. İş-
te insanın, bir bilgiyi kalbinden idrak edip gereğince hareket etmesine fıkh  
denir.7

1. İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c. 13, s. 522; Razî, Sıhâh, s. 509; Firûzâbâdî, Kamûs, c. 4, 
s. 414.

2. İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c. 13, s. 522; Zebîdî, Tâcü’l-‘Arûs, c. 36, s. 456–457.
3. Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl, c. 1, s. 136.
4. İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, c. 13, s. 522.
5. Konevî, Enîsu’l-fukahâ, s. 308.
6. Konevî, Enîsu’l-fukahâ, s. 308. Ayrıca bk. Hatîb el-Bağdâdî, Kitâbu’l-fakîh ve’l-mü-

tefekkih, c. 1, s. 189–192.
7. Kefevî (1094/1683), bilginin insanın benliğine ulaşması konusunda derece derece mer-

tebelerin bulunduğunu bildirerek ilk mertebenin şuur olduğunu ve ondan sonra sı-
rasıyla idrak, hıfz, tezekkür, zikir, fehm, fıkh, dirayet, yakîn, zihin, fikr, hades, zekâ, 
fıtnet, keyes, re’y, tebeyyün, istibsâr, ihâta, zan ve akıl mertebelerinin bulunduğunu 
ifade etmiştir. Bu sıralamada fıkıh mertebesini “muhatabın sözündeki maksadını bil-
mektir” şeklinde açıklamıştır. Kefevî, Külliyyât, s. 66-67.
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Diğer bir açıdan fıkh, insana aittir, onun idraki ve fiili ile ilgili bir sıfat-
tır8; yaratıcı olan Allah için fıkh kelimesi kullanılmaz. Bundan dolayı ilim ve 
âlim sıfatları hem kullar hem de Allah için kullanılmasına rağmen, fıkh ve 
fakîh sıfatları sadece kullar için kullanılabilir.9 Çünkü fıkıh kelimesinde, bir 
yönden bilinmesi zor veya gizli olan bir bilginin idrak edilmesi söz konusu-
dur, diğer yönden de fıkh etmede, ilgili konuyu bilme ve gereğince hareket 
etme mükellefiyeti vardır. Allah için ise zorluk, gizlilik ve mükellefiyet diye 
bir şey düşünülemez.

2. Kur’ân ve Sünnette Fıkıh Kelimesi

Fıkh kelimesi, Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi yerde sadece muzari fiil olarak10, 
Tevbe sûresinin 122. âyeti hariç hepsinde mücerret fiilin farklı çekimleri şek-
linde kullanılmıştır. Bu âyetlerin tamamında iman edip kulluğun gereğini ye-
rine getirenler için “yefkahûn=anlayan ve gereğince yaşayan”, kâfir ve mü-
nafıklar için ise “lâ yefkahûn=anlamayan ve gereğince yaşamayan” kelime-
leri kullanılmıştır.

Fıkıh kelimesinin geçtiği âyetlerden sadece Enam sûresindeki kullanımı 
örnek olarak göstermek yeterlidir:

“Onlardan seni (okuduğun Kur’ân’ı) dinleyenler de vardır. Fakat kalp-
lerinin üzerine onu anlamalarına (fıkh etmelerine) engel olan perdeler koy-
duk ve kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar bütün âyetleri görseler bile onlara 
inanmazlar. Hatta onlar sana geldiklerinde seninle tartışırlar ve ‘bu (Kur’ân) 
eskilerin masallarından başka bir şey değildir’ derler.”11

Âyet, fıkh etmenin öncelikle akıl sahiplerinin kalplerinde gerçekleştiği-
ni ve haktan yüz çevirenlerin kalplerinin üzerine Allah tarafından perdeler 
vurulduğundan Hz. Peygamber’i (s.a.v.) dinledikleri ve onun okuduklarını 
duydukları halde fıkh edemediklerini ortaya koymaktadır. Hatta dinledikle-
ri Kur’ân hakkında “bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir” diye-
rek aslında bir şeyler anladıklarını ama Yüce Mevlâ’nın maksadı olan mana-

8. İbn Hazm, İhkâm, c. 5, s. 122.
9. Cürcânî, Ta’rifât, s. 45.
10. Nisa, 4/78; En’am, 6/25, 65, 98; A’raf, 7/179; Enfâl, 8/65; Tevbe, 9/81, 87, 127; 

Hûd, 11/91; İsrâ, 17/44, 46; Kehf, 18/57, 93; Tâhâ, 20/28; Feth, 48/15; Haşr, 
59/13; Münâfikûn, 63/3, 7.

11. En’am, 6/25.
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yı fark edemediklerini ve sonuç itibariyle de gereğince hareket etmedikleri-
ni âyet ifade etmektedir.12

En‘âm sûresinde diğer bir âyette Yüce Mevlâ şöyle buyurmuştur:

“De ki: ‘Allah’ın size üstünüzden (gökten) veya ayaklarınızın altından 
(yerden) bir azap göndermeğe ya da birbirinize düşürüp kiminize kiminizin 
hıncını tattırmaya gücü yeter.’ Bak, anlasınlar (fıkh etsinler) diye âyetlerimi-
zi nasıl açıklıyoruz.”13

En‘âm sûresinde fıkıh kelimesinin kullanıldığı son âyette Yüce Mevlâ şöy-
le buyurmuştur:

“O, sizi bir tek nefisten (Âdem’den) yaratandır. (Sizin için) bir kalma ye-
ri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Anlayan (fıkh eden) bir top-
lum için âyetleri, ayrıntılı bir şekilde açıkladık.”14

Bu âyette “yefkahûne” kelimesi “kavm” kelimesinin sıfatı olarak gelmiştir. 
Bu kavim, Allah’ın ayrıntılı bir şekilde açıkladığı âyetlerini fıkh eden insanlar, 
O’nun birliğini ve büyüklüğünü kabul edip kulluk yoluna giren insanlardır.15

Hadislerde ve sahâbe arasında fıkıh kelimesi aynı anlamda kullanılmıştır.

Kufe valiliği esnasında Ammar b. Yasir (r.a.), bir keresinde özlü bir konuş-
ma yapmıştı. Konuşmadan oldukça etkilenen müslümanlar “biraz daha uzat-
saydın” deyince konuşmasını kısa tutmasının sebebini şöyle açıkladı:

Ben Resûlullah (s.a.v.)’i şöyle buyururken dinledim:

“Kişinin namazının uzun, konuşmasının kısa olması fıkhından (dinde Al-
lah ve Resûlünün maksadına uygun bir anlayış ve yaşayış sahibi oluşundan) 
kaynaklanır. O halde namazı uzatın, konuşmayı kısa tutun.”16

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Dinde fıkıh sahibi olmaktan daha faziletli bir şeyle Allah’a ibadet edil-
memiştir. Bir fakîh, şeytana karşı bin abidden daha güçlüdür.”17

“Fıkhın azı, (fıkıhsız) ibadetin çoğundan hayırlıdır”, “İbadetin en fazilet-
lisi fıkıhtır, dinin en faziletlisi veradır.”18

12. Taberî, Tefsîr, c. 5, s. 168.
13. En’am, 6/65.
14. En’am, 6/98.
15. Taberî, Tefsîr, c. 5, s. 281.
16. Müslim, Cuma 47.
17. Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl, c. 1, s. 135; Dârekutnî, Sünen, c. 3, s. 79 (Buyu’, 294. 

hadis)
18. Her iki hadis için bk. Heysemî, Mecmeu’z-zevâid, c. 1, s. 120. 
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Dinde fıkıh sahibi olmanın Allah tarafından lütfedilen büyük bir nimet 
olduğunu da şöyle ifade buyurmuştur:

“Allah kime hayır dilerse onu dinde fıkıh sahibi kılar.”19

Bu hadisi diğer bir rivayet daha da açıklar: “Ey insanlar! İlim öğrenmek-
le, fıkıh tafakkuhladır. Allah kime hayır dilerse onu dinde fıkıh sahibi kılar. 
Kulları arasında Allah’tan ancak âlimler korkar.”20

“Allah kime hayır dilerse onu dinde fıkıh sahibi kılar.”21 hadisinde geçen 
“yüfakkih-hu” cümleciğinde insanın dinde anlayış sahibi kılınması üzerinde 
durulmuştur. Hanefî fakihlerinden Serahsî, dinde fıkıh (anlayış) sahibi olma-
nın tamamlanabilmesi için üç şartın bulunması gerektiğini, bunlardan bir ta-
nesinin bile olmaması halinde fıkıhtan söz edilemeyeceğini ifade etmiştir. Teş-
rî edilen hükmü öğrenmenin ilk şart olduğunu belirten Serahsî, ilgili nassla-
rı manâlarıyla, usul ve füruuyla itkan seviyesinde bilmenin ikinci şart ve bu 
bilgilerin gereğini pratik hayatta tecrübe etmenin de son şart olduğu üzerin-
de ısrarla durmuştur. Dinde var olan bir bilgiyi kuru kuruya ezberlemek ve-
ya öğrenmenin fıkıh olmadığını ve bunu öğrenen ve anlatana fakih denileme-
yeceğini belirten Serahsî, olsa olsa böyle bir kişiye ravi isminin verilebilece-
ğini dile getirmiştir.22 Mübarekfurî, Sünen şerhinde dinde fıkh etmenin ma-
hiyeti hakkında şöyle bir bilgiyi nakletmiştir: “Dinde fıkhın hakikati, kalpte 
oluşan, sonra dilde açığa çıkan ve mutlaka amele dönüşen, haşyet ve takvayı 
da kazandıran anlayıştır.”23

19. Buharî, İlim 10, 13; İ’tisam 10, Humus 7; Müslim, Zekât 33; İmâre 53; İbn Mâce, 
Fedâil 17; Tirmîzî, İlim 1.

20. Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, c. 19, s. 395. 
21. Buharî, İlim 9, 13; İ’tisam 10; Müslim, Zekât 33; İmâre 53; İbn Mâce, Fedâil 17; 

Tirmîzî, İlim 1.
22. Serahsî, Usûl, c. 1, s. 9–10; Benzeri bir bilgi için bk. Pezdevî, Usûl, c. 1, s. 4; Mü-

bârekfurî, Tühfetü’l-ahvezî, c. 7, s. 348. Şatıbî de “Bir kişinin, zahire vakıf olup Al-
lah’ın muradını anlamaması, o kişiden fıkhın alınmış olduğuna delalet eder” ifade-
siyle fıkhın sadece zahirdeki bilgiyi elde etmekten ibaret olmadığını dile getirmiş, 
özellikle sekizinci mukaddimede “Dinen muteber olan ilim yani Allah ve Rasulü’nün 
mutlak anlamda medhetmiş oldukları ilim, amele götüren ilimdir. Öyle bir ilim ki 
hiçbir şekilde sahibine, arzularının mahkumu olmasına izin vermez; aksine sahibi-
ni ilmin gereklerine mukayyed kılar, arzusu olsun olmasın kanunlarına uymaya onu 
teşvik eder.” diyerek fakihin ilminin mutlaka kendi hayatında tecrübe edilen bir ilim 
olduğunu ortaya koymuştur. Şatibî, Muvafakât, c. 1, s. 69, c. 3, s. 385.

23. Mübârekfurî, Tühfetü’l-ahvezî, c. 7, s. 378. Said b. Cübeyr’e “dinde fıkh”ın ne ol-
duğu sorulmuş, o da şöyle cevap vermiştir: “Allah’ın emrettiğini ve nehyettiklerini, 
bir de Nebiyyullah’ın (s.a.v.) sünnetinden bilinmesini emrettiklerini bilmen ve bil-
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Fethu’l-Bârî sahibi şöyle diyor: Allah’ın dininde tafakkuh eden kişinin 
hakkında hayırların varlığı, sadece o kişinin çalışması ve kesbi sonucu de-
ğildir. Allah’ın ona, dininde tafakkuh kapılarını açmasıyla ancak bu hayır-
lar gelmektedir. Bir kimseye de Allah bu kapıyı açarsa, Allah’ın emri gelin-
ceye kadar hayır çeşitlerini onun üzerinde bulundurur. Bu nimete ulaşan ta-
fakkuh ehlinin kim olduğu üzerinde bazı âlimlerin görüşleri olmuştur; ama 
İmam Nevevî’nin görüşü onları toparlayıcı mahiyettedir. İmam Nevevî şöyle 
söylüyor: Tafakkuh ehli olan bu taifenin müminlerden Allah’ın emrini ika-
me eden yani hayatı, Allah’ın emrine göre dosdoğru yaşayan mücahid, fakîh, 
muhaddis, zahid, iyi olanı ve diğer hayır çeşitlerini yaşayıp tavsiye edenler-
den olması ihtimal dairesindedir.24

Hadiste geçen “ilim, öğrenmek (taallüm) iledir” kısmı ile kast edilen ma-
nanın, muteber olan ilmin ancak Nebîlerden ve onların varislerinden taallüm 
yoluyla alınmış ilim olduğu ifade edilmiştir.25 “Fıkıh, tafakkuh iledir” ifadesi-
ne gelince, Allah’ın muradı olan ve insanın hayatında tezahür eden anlayışın 
yani fıkhın nasıl elde edileceğini bildirmektedir. Tevbe, sûresi 122. âyette din-
deki fıkhın Hz. Peygamber’de olduğu, O’nun fıkhının elde edilmesi konusun-
da Yüce Mevlâ’nın bütün müslümanları sorumlu tuttuğu açıkça ortaya konul-
muştur. Yukarıdaki hadis, fıkhı elde etmenin tek yolunun bulunduğunu teyit 
etmektedir. O da fıkıh kimde ise onun yanına giderek ve canlı hayatın akışı içe-
risinde, olaylarla yüz yüze gelerek fıkhı yaşayarak ondan almakla mümkündür.

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatta bulunduğu dönemde O’nun fıkhını, ya-
nına giderek tafakkuh etmek mümkündü. Ahirete irtihal ettikten sonra O’nun 
fıkhını tafakkuh etmiş olanların yanına gitmek suretiyle elde etmek mümkün 
olacaktır. Bu usul kıyamete kadar böyle devam edecektir. “Fıkıh, tafakkuh 
iledir” ifadesi, fıkhı sadece entelektüel bir çaba olarak algılamanın doğru ol-
madığını ortaya koymaktadır.26

Bütün bu açıklamalardan kısaca şu ortaya çıkmaktadır: Fıkıh, Peygamber 
(s.a.v.)’in dindeki anlayışıyla birlikte yaşayışına verilen isimdir. Çünkü Allah 
Teâlâ’nın kullarından istediği anlayış ve yaşayış ne fazla, ne eksik tamı tamına 
Peygamber (s.a.v.)’in anlayış ve yaşayışıdır. O’nun dindeki anlayış ve yaşayışı-
nı yani fıkhını, O’nunla beraber yaşayarak almaya da tafakkuh ismi verilmiştir.

diklerinle hayatını sürdürmendir.” Hatîb el-Bağdâdî, Kitâbu’l-fakîh ve’l-mütefekkih, 
c. 1, s. 190.

24. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, c. 1, s. 164.
25. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, c. 1, s. 161.
26. Geniş bilgi için bk. Kemal Yıldız, Fıkhın Aydınlığında İbadet ve Hayat, s. 54-63.
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3. Tafakkuh Yolu Nedir?

Tafakkuh kelimesi sözlükte tedrici olarak, adım adım fıkhı elde etmeye 
denmektedir.27 Fıkıh kelimesinin “tefe’uul” kalıbından “li yetefekkahû fi’d-
dîn” şeklinde terkib olarak kullanıldığı Tevbe sûresinin 122. âyeti, kanaati-
mizce fıkıh-tafakkuh kelimelerinin terimleşme sürecini başlatmıştır. Her ne 
kadar bu âyetten önce de fıkıh kelimesi, “konuşanın sözünden maksadını an-
lama” manasında diğer âyetlerde ve aynı anlamı muhafaza ederek “dinde fı-
kıh” olarak da hadislerde kullanılmış ise de “dinde tafakkuh” şeklindeki kul-
lanım, sadece bu âyette vardır ve fıkh kavramından neyin kast edildiğini da-
ha net bir şekilde ortaya koymaktadır. Ayrıca bu âyet, bir insanın dini alıp 
yaşama konusunda Allah’ın razı olduğu yegâne yolun tafakkuh olduğuna ve 
tafakkuhun ümmet üzerine vücubuna da delalet etmektedir.

Tafakkuh yolunun ne olduğunu anlayabilmek için Tebük seferini derin-
lemesine bir daha düşünmek gerekir.

Hicretin dokuzuncu senesinde gerçekleşen zorluklarla dolu Tebük sefe-
ri…

Hz. Peygamber (s.a.v.), eli silah tutan herkesi bu savaşa davet etti. İmkâ-
nı bulunanları da maddi destek vermeye çağırdı. Münafıklar, moral bozucu 
dedikodular yayıyorlardı. Bazı müslümanlar da bu dedikodulardan etkileni-
yor, savaşa katılmayı ağırdan alıyorlardı. Bunun üzerine inen âyetlerde her-
kesin savaşa katılmak zorunda olduğu bildiriliyordu:

“Ey iman edenler! Size ne oldu ki, ‘Allah yolunda savaşa çıkın’ denildi-
ği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyor-
sunuz? Dünya hayatının faydası, ahiretin yanında pek azdır. Eğer savaşa çık-
mazsanız, (Allah) sizi pek elem verici bir azap ile cezalandırır ve yerinize siz-
den başka bir kavim getirir…”28

“Medine halkına ve onların çevresinde bulunan bedevî Araplara Allah’ın 
Resûlünden geri kalmaları ve onun canından önce kendi canlarını düşünme-
leri yakışmaz…”29

Bu âyetler üzerine bir kısım münafıklar ve özürleri bulunan bazı samimi 
müslümanlar hariç herkes savaşa katılmıştı. Mazereti olmadığı halde savaşa 
katılmayan üç Sahabînin tevbesi, ancak elli günlük bir tecritten sonra Allah 

27. Münâvî, Teârîf, s. 193.
28. Tevbe, 9/38, 39.
29. Tevbe, 9/120.
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tarafından kabul edilmişti.30 Bütün müslümanlar, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 
çıktığı savaşlara artık herkesin katılmak zorunda olduğunu, âyetle sabit kesin 
bir hüküm olarak kabul ediyordu.

Tebük seferinde herkes savaşa katılmak zorundaydı. O gün buna ihtiyaç 
vardı. Acaba bundan sonraki savaşlarda da bu zorunluluk devam edecek miy-
di? Bu konu, daha sonra nazil olan bir âyette şu şekilde izah buyurulmuştu:

يِن  َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِيْنِفُروا َكٓاّفًَةۜ َفلَْواَل نََفَر ِمْن ُكّلِ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطٓائَِفٌة لَِيَتَفّقَُهوا ِفي الّد۪
َولُِيْنِذُروا َقْوَمُهْم اَِذا َرَجُعٓوا اِلَْيِهْم لََعّلَُهْم يَْحَذُروَن۟

“Müminlerin hepsinin sefere çıkmaları gerekmez. (Fakat) onların her ke-
siminden bir gurup, dinde tafakkuh etmek ve yanlarına döndüklerinde ka-
vimlerini uyarmak için sefere çıkmaları gerekmez miydi? Umulur ki onlar da 
sakınırlar.”31 (Tevbe, 9/122)

Yukarıdaki âyetin, Tebük seferi esnasında olduğu gibi daha sonraki dö-
nemlerde de bütün müslümanların savaşa toptan katılmalarının mecburi ol-
madığına delalet ettiği kabul edilmektedir. Bunun yanında “dinde tafakkuh 
için sefere çıkma” kısmıyla ilgili olarak “Ordu savaşa çıkıp Hz. Peygamber 
(s.a.v.) Medine’de kalınca, her kabileden bir gurup memleketlerinden ayrı-
lıp tafakkuh için Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yanına gitmeli değil miydi!” ve-
ya “her kabileden bir gurup memleketlerinden ayrılıp tafakkuh için Hz. Pey-
gamber (s.a.v.) ile birlikte savaşa gitmeli değil miydi!” şeklinde iki farklı yo-
rum yapılmıştır. Taberî ve Cessâs gibi birçok müfessir, ikinci yorumu isabet-
li bulmuşlardır. “Nefer” kelimesinin mutlak olarak kullanıldığında genellik-
le Araplar tarafından savaş ve gazâya çıkma anlamına geldiğini dile getirerek 
âyeti, “dinde tafakkuh için her fırkadan bir gurubun savaşa çıkması gerekmez 
miydi?” şeklinde tefsir etmişlerdir. 32

Her iki yorumda da ortak olan nokta, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) fıkhını 
elde etmek için çalışmak ve çabalamak gerektiği yani dinde tafakkuhun farz 
olduğudur. O dönemde her müslüman topluluk, aralarından bir gurubu din-
de tafakkuh için ayıracak ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yanına gönderecekti. 
Hz. Peygamber (s.a.v.) savaşa gidiyorsa, onlar da birlikte savaşa gidecekler; 
O (s.a.v.) Medine’de kalacaksa, onlar da O’nunla birlikte Medine’de buluna-
caklardı. Böylece genel olarak O’nun yaşantısında bulunan fıkhı elde edecek-

30. Tevbe, 9/118.
31. Tevbe, 9/122.
32. Taberî, Tefsîr, c. 11, s. 68–71; Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, c. 4; s. 372–373.
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lerdi. Meydana gelen olaylar karşısında Hz. Peygamber’in (s.a.v.) tutumunu, 
açıklamalarını görecekler ve O’nun hadiseleri çözümündeki temel anlayışını 
yani fıkhını kavrayacaklardı. Yeni gelen âyetlerle ilgili olarak O’nun bu âyet-
leri nasıl anladığını ve hayata nasıl geçirdiğini yani bunların da fıkhını kaza-
nacaklardı. Bu esnada önce kendi yaşantılarını bu fıkha uygun hale getirecek-
lerdi. Sonra da âyette “dinde tafakkuh” olarak isimlendirilen bu faaliyetleri-
ni, içinden geldikleri toplumların yanına döndüklerinde onları uyarmak su-
retiyle tamamlayacaklardı.33

Medine’de bulunan Sahabîler, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yanında ilk gün-
den itibaren, o derin anlayışı elde ederek yani dinde tafakkuh ederek bulunu-
yorlardı. İslâm’ın yayılma sürecinde özellikle Medine döneminde çok uzak 
beldelerde birçok kabile İslâm’ı topluca kabul edince tafakkuh için her kabi-
le ve topluluktan bir gurubun Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yanına gelmesi bü-
yük bir ihtiyaç oldu. Zemahşerî’nin ifade ettiği gibi aslında dinde tafakkuh 
etmek, inanan her insana farz olmasına rağmen, şartlar gereği herkesin Hz. 
Peygamber’in (s.a.v.) yanına gelmesi mümkün olmadığı veya çok zor olduğu 
için mutlaka her taifenin bir gurup göndermesinin farziyeti söz konusu oldu.34

Tevbe sûresi 122. âyet, din sahibinin dinde murad ettiği fıkhın (anlayı-
şın), insanlara elçi olarak gönderdiği Hz. Peygamber’de (s.a.v.) olduğunu bil-
dirmektedir. O’nun fıkhının elde edilmesi için –savaştaysa savaş meydanına, 
Medine’de ise Medine’ye– ama mutlaka yanına gidilmesinin zorunlu olduğu-
nu, O’nun fıkhını yaşayarak, hissederek elde ettikten sonra kavimlerinin ya-
nına dönüp onları uyarmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu âyetin, di-
ni tafakkuh yoluyla almanın kıyamete dek inananların görevi olduğuna de-
lalet ettiği konusunda ilim adamlarının ittifakı vardır.35 Hz. Peygamber’den 
(s.a.v.) sonra O’nun (s.a.v.) fıkhını elde etmiş yani tafakkuh etmiş olan ve ha-
yatın bütün yönlerini o fıkha göre yaşamaya çalışan ilim-irfan adamlarının ya-
nına gidilmesi ve onlarda bulunan Peygamber fıkhının yani Peygamberin an-
layış ve yaşayışının tafakkuh edilmesi, bu âyetin kapsamında telakki edilmiş-
tir.36 Böylece Hz. Peygamber’in (s.a.v.) fıkhı, tafakkuh eden kişilerden öbür-

33. Taberî, Tefsîr, c. 11, s. 70.
34. Zemahşerî, Keşşâf, c. 2, s. 312.
35. Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, c. 3, s. 172-173. Taberî, Zemahşerî, Ebussuûd gibi bir-

çok müfessir bu görüşü dile getirmektedirler. Hatîb el-Bağdâdî, dinde tafakkuh et-
menin tüm müslümanlara vacip olduğu kanaatini, birçok hadise dayanarak eserin-
de izah etmiştir. Hatîb el-Bağdâdî, Kitâbu’l-fakîh ve’l-mütefekkih, c. 1, s. 168–174.

36. Tafakkuh’dan maksadın kendi zamanında olduğu gibi makam sahibi olmak ve süf-
li emellere ulaşmak olmadığını belirten Zemahşerî ve Ebussuûd, gerçek tafakkuhu 
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lerine ve onlardan da bir sonraki nesle yaşanarak aktarılacak, kıyamete dek 
İslâm dinini anlamak ve yaşamak tafakkuh yoluyla gerçekleşecektir. Bu Al-
lah’ın âyette emrettiği yoldur.

4. Tafakkuh ve İcazet

Günümüz insanı, din tebliğcisi olarak kendisine ulaşan kişilerin tafakkuh 
ehli olup olmadığını nasıl anlayabilir?

İşte burada ehliyet meselesi ortaya çıkmaktadır. Allah dinini tebliğ et-
mek üzere peygamberler göndermiştir. Bütün peygamberler ve bizim pey-
gamberimiz, tebliğ konusunda Allah tarafından asaleten görevlendirilmişler-
dir. Peygamberden sonra onun ümmeti, Allah’ın dinini ancak icazet yoluyla 
tebliğ edebilirler. Bunun için bütün İslâmî ilimlerde icazet esastır. İcazeti ol-
mayan muhaddisin rivayet ettiği hadis kabul edilmez; aynı şekilde icazeti ol-
mayan Kur’ân okuyucusunun kıraati makbul değildir. Zühd ve tasavvuf yo-
lunda da icazeti olmayan bir mürşidin irşadına itimat edilmez. Kısaca Resûl-i 
Ekrem (s.a.v.) Efendimizden tafakkuh edilmemiş bir ilmin, bir yaşantının İs-
lâm dininde yeri yoktur.

Bütün bunların yanında müslüman âlimler, Resûlullah (s.a.v.)’in fıkhını 
olduğu gibi muhafaza edebilmek için tafakkuh yolunda yaşantıya önem ver-
dikleri kadar, yanlış anlayışlara engel olabilmek için fıkhın ana ilkelerini ko-
nu alan fıkıh usulünü bir ilim dalı haline getirip talebelerine öğretmişlerdir. 
Bütün müçtehitlerin riayet ettikleri bu ilkeler, tafakkuh yolunun bir anlamda 
sınır çizgilerini işaret etmektedir. Âyet ve hadis metinlerinin gösterdikleri ma-
naları, Resûlullah (s.a.v.)’in anlayışı ve yaşayışı dışına çıkmadan doğru anla-
mayı sağlayan Fıkıh usulü ilmi, müçtehidi Allah’ın razı olduğu hükme ulaştı-
ran delilleri de tek tek belirleyip tanıtmıştır. Kısaca şunu söylemek mümkün-
dür: Fıkıh usulü, tafakkuh yolunun esaslarının ve şartlarının eğitimini yapan 
vazgeçilmez bir ilim olmuştur.

Durum böyle olunca ne zamanda bulunursa bulunsun her bir müslüman 
şuna dikkat etmelidir:

Din sahasında bana ulaşan bir bilgi veya uygulamayı aldığım kişi tafak-
kuh ehli midir? Bana verdiği dinî bilgiyi veya uygulamayı, icazet yoluyla mı 

açıklamışlardır. Zemahşerî, Keşşâf, c. 4; s. 373; Ebussuûd, Tefsîr, c. 3, s. 202. Ayrı-
ca bk. Seyid Kutub, Fî zilâli’l-Kur’ân, c. 3, s. 1734-1735.
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almıştır? İcazeti, müslümanların çoğunluğunun doğruluğuna şahitlik yaptığı 
salih bir yoldan gelmekte midir?

Bu sorulara olumlu cevap verebilen herkes, Allah’ın emretmiş olduğu ta-
fakkuh yoluyla dinini almış olduğuna kanaat getirebilir.

5. Fıkhın Şartları

Fıkıh, bir müminin dinde Allah’ın muradını hakkıyla anlamasına ve sa-
mimiyetle ona uygun yaşama gayretine denir. Bu tanımın gerekli kıldığı şart-
lar şunlardır:

1. Fıkhın Allah’ın dininde olması şarttır. Birinci derecede dinin kapsamına 
girmeyen uzay bilimleri, matematik, deniz bilimleri gibi sahalar için fı-
kıh kelimesi bir terim olarak kullanılmamıştır. “Dinde fıkıh” terkibi bu-
nun için önemlidir.

2. Fıkhın Allah’ın murad ettiği anlayış olması şarttır. İdrak sahibi her insa-
nın din ile ilgili anlayışı, Allah’ın muradı olan fıkıh değildir. Allah’ın mu-
radı olan fıkıh, ne fazla ne eksik sadece Hz. Peygamber’in (s.a.v.) fıkhı-
dır. Bu maddede şu hususa dikkat çekmek gerekir:

 İman eden ve dinin muhatabı olan insanlar, dini yaşama konusunda bir 
anlama gayreti içerisine girerler. Çünkü bütün müminler, Allah’ın dini-
ni fıkh etmekle mükelleftirler. Her insanın idrak kabiliyeti ve dine olan 
yönelişi farklı farklıdır. Eğer Allah’ın dinini, sadece akıl ve dil unsurları-
na bağlı olarak anlamak imkân dâhilinde olsaydı, hemen hemen her in-
sana göre farklı anlayışlar ve eğilimler ortaya çıkabilirdi. Bunun için Yü-
ce Mevlâ, dininin nasıl anlaşılması ve yaşanması gerektiğini kısaca nasıl 
fıkh edilmesi gerektiğini, Peygamberler göndermek suretiyle kullarına, en 
mükemmel hayat modellerini (üsve-i hasene)37 ihsan eyleyerek gösterdi.

 Yüce Mevlâ, Peygamberlerin sonuncusu olarak Hz. Muhammed Musta-
fa’yı (s.a.v.), dininin nasıl fıkh edileceğini hayatın akışı içerisinde yaşaya-
rak göstermek üzere göndermiştir.38 Hz. Peygamber (s.a.v.), Allah’ın di-

37. Ahzab, 33/21; Mümtehine, 60/4, 6.
38. “Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, kendilerini temiz-

leyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, mü-
minlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki onlar daha önce apaçık bir sapık-
lık içinde idiler.” Al-i İmran, 3/164.
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nini, O’nun razı olduğu şekilde ne fazla ne eksik tamı tamına fıkh ede-
rek yani anlayıp yaşayarak Sahâbe-i Kiram’a gösterdi. Sahâbe-i Kiram da 
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) fıkhını, O’nunla beraber yaşayarak tafakkuh 
etti. Sahâbe’den tabiîn, onlardan Etbau’t-tabiîn… derken kıyamete dek 
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) fıkhı tafakkuh edilerek gidecek şekilde Kur’ân 
ve Sünnet’in koyduğu bir usul yerleşti.

 İnanan her insanın ilk hedefi, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) dindeki fıkhını el-
de etmek olmalıdır. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vefatından sonra ise O’nun 
fıkhını tafakkuh edenleri bulmalı ve onlardan tafakkuh etmelidir.39

 Hiçbir insanın şahsi anlayışı dinde makbul bir anlayış değildir. Ama bir 
konuda Hz. Peygamber’in (s.a.v.) fıkhına ulaşılamamış ve o konunun çö-
zümüne ihtiyaç duyulmuşsa Hz. Peygamber’in (s.a.v.) fıkhını tafakkuh 
etmiş âlimlerin ictihadı söz konusu olur. Esaslarını, Hz. Peygamber’in 
(s.a.v.) fıkhının belirlemiş olduğu bir zeminde müçtehit olan kişi, Allah’ın 
muradının ne olduğunu fıkh etmeye çalışır ve ulaştığı sonucu bizzat yaşa-
yarak açıklar. “Bu konuda Allah’ın muradının, şu delile dayanarak şöy-
le bir sonuç olduğu kanaatindeyim; doğru bir sonuca ulaşmışsam bu Al-
lah’tandır, yanlış yaptıysam bu benden ve şeytandandır. Yanlıştan Allah’a 
sığınırım. Doğru olanı en iyi bilen Allah’tır.” diyerek Allah’ın dini konu-
sunda hassasiyetini bilfiil ortaya koyar. İçinde teorik anlamda zan olmak-
la birlikte bu şekilde yapılan içtihatlar, Allah’ın rızasına muvafık olur; on-
larla amel edenler için bu içtihatlar kesinlik ifade eder ve dinde fıkıh çer-
çevesinde mütalaa edilir. Özlü olarak söylemek gerekirse Hz. Peygam-
ber’in (s.a.v.) fıkhını tafakkuh etmiş olan âlimlerin ihtiyaç duyulan saha-
lardaki içtihatları da Allah’ın muradına uygun bir fıkıh olarak değerlen-
dirilir.

3. Allah’ın muradını fıkh edebilmek için kişinin mümin olması şarttır. Kâfir 
ve münafıkların fıkıh ehli olamayacaklarıyla ilgili âyet ve hadisleri yuka-
rıda ele almıştık. Bu anlamda müsteşriklerin fıkıh ehli olması imkân dâ-
hilinde değildir. Onlar ancak fıkıh ilmiyle ilgili bilgi birikimi konusunda 

39. Şatibî, “makbul olan bilginin yaşanan bilgi olduğunu ifade ettikten sonra, ilmin 
mülazemet ve müşafehe yoluyla elde edilmesinin esas olduğunu bildirmiştir. İlmin 
alınacağı kişinin, bildiğini yaşayan, Selef-i Salihîn gibi üstadların terbiye edip yetiş-
tirdiği mütehakkik bir âlim olması gerekir. Sahabe-i Kirâm’ın Resûlullah’a (s.a.v.) 
mülazemet etmiş oldukları gibi…üstadın edebiyle edeblenmek ve ona iktida et-
mek…” diyerek konu hakkında geniş izahlar yapmıştır. Şatibî, Muvâfakât, c. 1, 
s. 137-147.



FIKIH İLMİ VE TAFAKKUH YOLU • 305

teorik çalışmalar yapabilirler. Dinin herhangi bir meselesinin fıkh edil-
mesi konusunda onların sözlerine ve fikirlerine itibar edilmemesi gere-
kir. Hele hele dinin anlaşılması konusunda gayrimüslimlerin geliştirmiş 
oldukları metotlardan herhangi bir şekilde istifade etme fikrinin fıkıhla 
bağdaşmayacağı açıktır.40

4. Fıkh edecek kişinin akıl sahibi olması şarttır. Akıl sahibi olmak, dine mu-
hatap olabilmenin ön şartıdır. Burada önemli olan nokta dinin akıl sahi-
bini muhatap almasıdır. Akıl sahipleri de akıllarını dinin emrine verme-
leri ve onun çizdiği çerçevede hareket etmeleri gerekir. Eğer akıl sahip-
leri, akıllarını, dinin kaynağı olarak görmeye başlarlarsa fıkh edilecek bir 
din ortada kalmayacaktır.

5. Fıkh edecek kişinin sözü anlaması şarttır. İnsan akıl sahibi olabilir ama 
söylenen her şeyi anlamayabilir. Sözün fıkh edilebilmesi için sözün dil un-
surları itibariyle muhatap tarafından anlaşılması zorunludur.

6. Fıkh edecek kişinin sözü samimiyetle yerine getirme gayreti içinde olması 
şarttır. Daha önce de temas edildiği gibi eğer sözün muhtevası, hemen ya-
pılmasını gerektiren bir iş ile ilgiliyse, sözü fıkh eden muhatap, gücü nis-
petinde onu yapma gayretine girer. Ama zamanla yapılması gereken bir 
iş ise o fiili yerine getirme azminde olması yeterlidir. Mesela hacca git-
meyi emreden âyeti, hac ayları girmeden dinleyen bir müminin, Allah’ın 
emrini gönül hoşluğuyla kabul edip hacca gitmeyi samimiyetle yerine ge-
tirme arzusuyla dolması söz konusu âyeti fıkh ettiği anlamına gelir. Âye-
tin gereğini ise hac ayları geldiğinde ancak yerine getirebilecektir. Diğer 
bütün hususları, buna mukayese etmek mümkündür.

6. Tafakkuhun Şartları

Tevbe, 122. âyet ile müslümanlara emredilen “dinde tafakkuh etme”nin 
tanımını şu şekilde yapmak mümkündür:

Tafakkuh, bir müminin dindeki fıkhı bizzat yaşamak ve muhatap olduğu 
insanları uyarmak gayesiyle elde etme çabasına denir. Bu tanımın gerekli kıl-
dığı şartlar şunlardır:

40. İSAV tarafından 20–21 Aralık 2003 tarihinde tertip edilmiş olan “Fıkıhta Usûl Me-
selesi” başlığı altında sunulan üç tebliğ ve bu tebliğlerin müzakereleri, bu çerçeve-
deki tartışmalara konu olmuştur. bk. İslâmî İlimlerde Metodoloji (Usûl) Mes’elesi 1, 
Fıkıhta Usûl Meselesi, s. 655–765.
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1. Tafakkuh edilmesi gereken fıkıh, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) fıkhıdır. 
Bir önceki başlığın ikinci maddesinde bu konunun üzerinde durmuş-
tuk. Fıkıh ehlinin içtihatlarının da Allah’ın muradı olan fıkıh çerçeve-
sinde değerlendirildiğini burada da belirtmek isteriz.

2. Tafakkuh, mümin olanların bir faaliyetidir. İman ehli olmayanların fı-
kıh ilmiyle ilgili çalışmaları, tafakkuh olarak değerlendirilemez.41

3. Tafakkuh için yola çıkanlar, fıkhı önce kendi hayatlarında tatbik et-
mek, sonra kavimlerinin yanına döndüklerinde onları uyarmak mak-
sadından başka bir gaye taşımamalıdırlar. Dünyada makam, mal ve iti-
bar elde etmek için tafakkuh yoluna girilmesi, âyet ve hadislerde kı-
nanmakta hatta bu tür niyetlerle fıkıh elde etmeye çalışanların kötü 
akıbetleri birçok hadiste acıklı bir şekilde ortaya konulmaktadır.

4. Fıkıh, yaşanmakta olan hayatın içinde tafakkuh edilmelidir. Sosyal ha-
yattan kopuk bir fıkıh ve tafakkuhun, Allah’ın murad ettiği fıkıh ve ta-
fakkuh olmadığı belirtilmektedir. Böyle bir durumda mutlaka bir ek-
siklik söz konusu olur. Çünkü kabul edilmektedir ki sadece teoride 
doğru olarak ulaşılan sonuçlar, bazen pratikte yanlışlanabilir. Bunun 
için Yüce Mevlâ, peygamberlerini hep yaşanmakta olan hayatın için-
de göndermiştir.

5. Tafakkuh için kişinin bizzat harekete geçmesi ve fıkıh ehlinin yanına 
gitmesi gerekir. Âyette geçen “nefer” kelimesinin buna delalet ettiği 
ifade edilmiştir.

7. Tarihî Süreçte Fıkıh ve Tafakkuh Kavramları

Sahâbe ve tabiîn döneminde fıkıh ve tefakkuh kavramları, dinin tamamı 
için kullanılmışlardır. Sahâbe ve tabiîn fakihleri de dinin bütününde fıkıh sa-
hibidirler. Bununla birlikte fakîh diye bilinen âlimlerin en önemli özellikle-
rinden birisi, onların amelî sahalarda daha yoğun olarak içtihat etmiş ve fet-

41. İmam Şafiî, tafakkuh etmenin müslümanların bir kısmına farz olduğunu, tafakkuh 
eden kimse olmadığında herkesin sorumlu olacağını ifade etmiştir. Şafiî, Risâle, 
s. 364. İmam Şafiî’nin bu görüşü, fıkıh tahsili için bir gurubun ayrılıp ihtisaslaşma-
sı anlamında değerlendirilmelidir. Bir müslümanın dini yaşantısıyla ilgili meselele-
rin fıkhını elde etmesi anlamında kullanıldığı takdirde her müslümanın tatbik etme-
si gereken meselelerin fıkhını elde etmesinin zorunlu olduğunda şüphe yoktur. bk. 
Hatîb el-Bağdâdî, Kitâbu’l-Fakîh ve’l-Mütefakkih, c. 1, s. 168.
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vâ vermiş olmalarıdır. Böylece fakîh sıfatı daha çok insanların pratik haya-
tında karşılaştıkları amelî meselelere çözüm getiren âlimler için kullanılmaya 
başlanmıştır. “Dinde fıkıh” terkibindeki “dinde” kısmının pratikteki tezahü-
rü daha çok amelî konular olarak algılanma eğilimine girmiştir.

Sahâbe, tabiîn ve tebe-i tabiîn dönemlerinde ileri gelen âlimler için fakîh 
ve fukahâ42 sıfatlarının kullanıldığı ve bunların önemli bir kısmında söz ko-
nusu âlimlerin daha çok amelî konulardaki fıkhının dikkate alındığı anlaşıl-
maktadır.43

Fıkıh kavramının “dinde fıkıh” şeklinde genel anlamda kullanımının en 
azından beşinci asra kadar devam ettiğini belirten Hayreddin Karaman, günü-
müzde anlaşıldığı manada “kişinin lehinde ve aleyhinde olanları irfan seviye-
sinde bilmesi” şeklindeki fıkıh tanımının Ebû Hanife zamanına kadar dayan-
dırıldığını ifade etmektedir.44 Yukarıda da belirttiğimiz gibi gerçekten de fı-
kıh kavramının ilk dönemlerden itibaren tabiî süreç içerisinde amelî saha için 
daha fazla kullanılmaya başlanmış olması bir vâkıadır. Bunun “dinde amelî 
sahadaki fıkıh” anlamında kullanımının uzun bir süreç içerisinde gerçekleş-
tiği anlaşılmaktadır. Bunun için kesin bir tarih vermek oldukça güçtür ve ka-
naatimizce doğru da değildir.

Tarihî süreç içerisinde “dinde fıkıh” kavramının, din ile ilgili ilimlerin ay-
rışmaya başlamasıyla yavaş yavaş amelî konulara tabiî bir akış içerisinde inhi-
sar etmiş olduğu müşahede edilmektedir. Çünkü inanç ile ilgili fıkıh diyebile-
ceğimiz itikad ile ilgili ilim dalı, “el-Fıkhu’l-Ekber”, “İlmu’-Tevhîd” ve “İlmu 
Usûli’d-Dîn” gibi isimlerle anılmaya başlamıştır. İnsanda bulunması gereken 
iyi ve kötü huylar, karşılıklı ilişkilerde insanın erdemliliğini temin edecek gü-
zel hasletler ve kulluğu aşk boyutunda yaşamayı sağlayacak terbiye konula-
rının ele alındığı sahalar da ahlâk, âdâb ve tasavvuf ismi altında ayrışmıştır. 
Günlük hayatın insanın önüne çıkarttığı yeni meseleler genellikle amelî ko-

42. İbn Abdilberr, İstîâb, c. 1, s. 22, 70, 160, 241, 257, 285, 286, 305, 314.
43. Konuyla ilgili örnek metinler çoktur. Bir kısmı için bk. Şeybânî, Hucce, c. 4, s. 36; 

Şafiî, Ümm, c. 1, s. 158, c. 2, s. 185, c. 4, s. 36, c. 7, s. 53, 210, 506, 523, 552; Ces-
sâs, Fusûl, c. 1, s. 40, c. 2, s. 9.

44. Karaman, “Fıkıh”, DİA, c. 13, s. 1. Karaman, “Ana kaynaklardan zihnî çaba ile el-
de edilen dinî bilginin hemen tamamına (kişinin hak ve yükümlülüklerinin bilgisi-
ne) fıkıh isminin” verildiğini ve bu manada fıkhın terim haline gelmesinin tarihini 
Ebû Hanife zamanına kadar götüren kayıtların varlığını ifade ediyor. Burada “ma‘ri-
fetü’n-nefsi mâ lehâ ve mâ ‘aleyhâ” ibaresinin Türk okurlarına açıklanmasının dü-
şünüldüğü kanaatindeyiz. Bu tanımla ilgili bazı hususlara, birkaç paragraf sonra yer 
vereceğiz.
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nularla ilgili olduğu için müslümanların âlimlere müracaatları bu konularla 
ilgili olmuş ve “dinde fıkıh” kavramı yoğunlukla amelî konulara inhisar et-
meye başlamıştır.

Fıkıh kelimesinin bir terim olarak tarihî süreç içerisinde alanının sınırlan-
dığı ve amelî konulara has kullanılmaya başlandığına göre dinde fıkıh terki-
binin, alan itibariyle ‘dinin amelî konularıyla ilgili fıkıh’ şeklinde anlaşılma-
ya başlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Buna mukabil fıkıh teriminin anlamın-
da yani fıkhın “Peygamber (s.a.v.)’in dindeki anlayış ve yaşayışı” olduğunda 
bir sınırlandırmanın söz konusu olmadığını ifade etmeliyiz.

8. Amelî Sahaya İnhisarından Sonra Fıkıh Kavramı

İmam Azam’a nispet edilen fıkıh tanımı, “amelen” kaydı konulmak sure-
tiyle Hanefî mezhebinde genellikle muhafaza edildiği ifade edilmiştir.45 Bu-
na göre şöyle bir tanım ortaya çıkmıştır:

Fıkıh, kişinin amelî bakımdan leh ve aleyhinde olanları irfan seviyesin-
de bilmesidir.46 Bu tanımında Allah’ın muradı olan derinlemesine bir anlayı-
şın vurgusu vardır. Kişinin lehinde ve aleyhinde olanlar yani hükümler, Al-
lah’ın belirlemesiyle anlaşılır47 ve bunlar Allah’ın muradıdır. Allah’ın muradı 
olan hükümleri irfan derecesinde idrak etmek, fıkıh diye isimlendirilmiştir.

Tarihi süreç içerisinde kabul edilmiş bir tanım olarak “kişinin ameli ba-
kımdan lehinde ve aleyhinde olanları irfan derecesinde bilmesidir”48 şeklin-

45. Karaman, “Fıkıh”, DİA, c. 13, s. 1.
46. Tehânevî, Keşşâf, c. 1, s. 30, c. 3, s. 1157.
47. Hakkında nass bulunmayan konularda müctehidin hükme ictihad ederek ulaşma-

sı da Allah’ın muradı olarak değerlendirilmiştir. Çünkü ictihad, ya lafızlarda Şariin 
muradı olan mâna ve amacın anlaşılması yönünde sarfedilen çabayı, ya da nassla-
rın bıraktığı boşluğu yine nassların belirlemiş olduğu genel sistem içerisinde Şariin 
muradına uygun olabilecek bir şekilde tamamlama gayretini ifade etmektedir. Ni-
sa, 4/83 ayetinde geçen “istinbât” kelimesinin kıyasa ve ictihada delalet ettiğini sa-
vunan Cessâs, meydana gelen olayların, hayatı süresince Resûlullah’a (s.a.v) götü-
rüldüğünü, O’nun vefatından sonra ise âlimlere götürülmesi gerektiğini ve bu aye-
tin kıyas ve ictihad ile hükümlere ulaşmanın vücubuna delalet ettiğini ifade etmiş-
tir. Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, c. 3, s. 183. Geniş bilgi için bk. Karaman, İslâm Hu-
kukunda İctihad, s. 14–16; Apaydın, “İctihad”, DİA, c. 21, s. 432.

48. Fıkh’ın tanımına “ma’rifetü’n-nefs” şeklinde başlayan ilim adamlarının tanımını ter-
cih ettiğimizi ve ma’rifet kelimesinin “bilme” şeklinde Türkçeye tercüme edilmesi-
nin isabetli olmadığı kanaatinde olduğumuzu belirtmek isteriz.
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deki tanımı dikkate alarak bir değerlendirme yaptığımızda Fıkıh’ın49, insanın 
başta kendisiyle, Rabbiyle, insanlarla, devletle hatta devletlerarası bütün iliş-
kilerini konu edinmesinin yanında niyet gibi kalbî fiillerini bile içine alan hü-
kümlerle ilgili bir idrakten ibaret olduğunu anlarız. Hatta bu ilişkilerle ilgili 
hükümleri sadece bilmek yeterli değildir. “Ma’rifetü’n-nefs” terkibiyle irfan 
seviyesinde idrak etmek kastedilmektedir. Bir hükmü irfan seviyesinde idrak 
etmek, o hükmün künhüne vakıf olup gereğini gönül hoşluğuyla kabul ede-
rek yerine getirme azminde olmak demektir.50 Zaten fıkıh teriminin muhte-
vasında bulunan ‘Allah’ın muradını anlayıp gereğini yerine getirme’ manası-
na, bu tanımda da ma‘rifet kelimesi kullanılarak bilinçli bir şekilde dikkat çe-
kilmiş olduğunu düşünüyoruz.

Fıkhın diğer bir tanımı, İmam Şafiî’ye nispet edilen ve Şafiî mezhebi usul-
cülerinin genellikle kabul etmiş olduğu belirtilen51 bir tanımdır:

Fıkıh, dinin amelî hükümlerini muayyen delil ve kaynaklarından çıka-
rarak elde edilen bilgidir.52 Bu tanımda fıkh etmenin amelî konulara inhisar 
edildiği görülmektedir. Muayyen deliller, vahiy ve vahyin gösterdiği hüküm 
kaynaklarıdır. Bu kaynaklardan hüküm çıkarmak demek başta âyetler olmak 
üzere delillerin göstermiş olduğu manaları anlamak demektir. Bu faaliyet-
te Allah’ın muradı olan anlayış söz konusudur. Bu anlayış delillerden çıkar-
tılan hükümlere muvafık hareket etmeyi gerektirir. Hâsılı bu tanımda sade-
ce teorik olarak bir bilgiyi elde etmenin kastedilmiş olduğunu söylemek doğ-
ru değildir. Tanımı rivayet eden Hatîb el-Bağdâdî, fıkıh ve tefakkuh konusu-
na ayırdığı müstakil eserinde fıkıh kavramının kesinlikle ameli de içine aldı-
ğı üzerinde ısrarla durmaktadır.53

İmam Şafiî’ye nispet edilen bu tanımda özellikle delillerden hüküm çı-
karma yetkinliğine sahip olan müctehidlerin kastedildiği ve onların bu faali-

49. Fıkıh kelimesi ve terimleşme süreciyle ilgili geniş bilgi için bk. Yıldız, Kemal, “Din 
Adına Konuşmanın Fıkıh-Tefakkuh Açısından Değerlendirilmesi”, Dinbilimleri Aka-
demik Araştırma Dergisi, V (2005), Sayı:3, s. 159–178.

50. Rağıb el-İsfahânî, ma’rifet ve ‘irfân kelimelerinin ilim kelimesinden daha özel bir 
anlama sahip olduğunu dile getirerek “bir şeyi tefekkürle ve sonuçlarını tedebbürle 
idrak etme”nin ma’rifet olduğunu ifade etmiştir. Mar’rifetin zıddının inkâr olduğu-
nu da özellikle belirterek ma’rifette söz konusu şeyin kabul edilmesi anlamının bu-
lunduğuna dikkat çekiyor. bk. İsfahânî, el-Mufredât fî ğarîbi’l-Kur’ân, s. 495.

51. Karaman, “Fıkıh”, DİA, c. 13, s. 1.
52. Hatîb el-Bağdâdî, Kitabu’l-Fakîh ve’l-Mütefakkih, c. 1, s. ; Tehânevî, Keşşâf, c. 1, s. 31.
53. Hatîb el-Bağdâdî, Kitabu’l-Fakîh ve’l-Mütefakkih, c. 1, s. 69-188 arasında fıkıh ve 

tefakkuh ile ilgili birçok rivayeti ele almaktadır.
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yetlerine fıkıh isminin verildiği göze çarpmaktadır. Şafiî mezhebinde yetişmiş 
olan Gazâlî ise ilim adamlarınca şöyle bir tanım yapıldığını ifade etmiştir: Fı-
kıh, mükelleflerin yapıp-etmelerine (fiillerine) ilişkin olarak sabit olan şer’î 
hükümleri bilmektir.54 Bu tanımda fıkıh ehlinin çerçevesi genişletilmiş ve hü-
kümleri bilmek şeklinde daha kapsayıcı bir ifade kullanılmıştır.

Zamanla anlam kaymalarına uğrayan önemli bazı terimlerin bulunduğu-
nu zikreden Gazâlî, bunların başında fıkhı saymakta ve ilk asırda kullanıldı-
ğı manayı şöyle ifade etmektedir: “Birinci asırda fıkıh ismi, mutlak olarak, 
ahiret yolunu bilmeye, nefsin afetlerinin ayrıntılarını ve amelleri bozan şey-
leri tanımaya, dünyanın değersizliğinin iyice farkına varmaya, ahiret nimet-
lerine ulaşma gayretine ve kalbin Allah korkusuyla kaplanmasına denilirdi… 
Yemin ederim ki fıkıh kelimesiyle fehm kelimesi lügat manasında aynıdır… 
Fıkh’ın neticesi takvâdır.”55

Gazâlî, birinci asırdan sonra fıkıh teriminin tahsise ve anlam dönüşümü-
ne uğradığını belirtmektedir. Kendi döneminde fetvâ ile ilgili garip meseleleri 
ve onların illetlerini iyi bilmeye, bu konuda fazla söz söyleyip ilgili görüşleri 
ezberlemeye fıkıh isminin verildiğini, bu konularda daha çok meşgul olan ve 
derinleşenlere “en fakih kişi” denilir olduğunu ifade etmektedir. Aslında bu 
konuların da ilk asırdaki anlamıyla fıkhın kapsamı dışında olmadığını özel-
likle vurgulayarak konuyla ilgili sözlerini şöyle tamamlamaktadır: “Ben, fıkıh 
isminin zahirî hükümlerde fetvâ vermeyi içine almadığını asla söylemiyorum. 
Fakat fıkıh isminin ilk asırdaki kullanımıyla genel bir kavram olduğunu ve za-
hirî hükümlerde fetvâ vermenin onun kapsamına tabi olduğunu ifade etmek 
istiyorum. Selefin de bu ismi mutlak olarak daha çok ahiret ilmi için kullan-
mış olduğunu belirtiyorum.”56

Fıkıh ile ilgili farklı tanımlar yapılmıştır. Bu farklılıklara, içinde bulunulan 
şartların tesir etmiş olduğunu düşünüyoruz. Fakat tanımlarda değişmeyen un-
surlar vardır. Allah’ın muradını arayıp bulmak, fıkıh tanımlarında ortak bir un-
surdur. Allah’ın muradının delillerden elde edileceği de tanımlarda ortak olan 
diğer bir unsurdur. Deliller ise Allah’ın âyetleri, Resûlü’nün (s.a.v.) sünneti ve 
onların hüküm kaynağı olarak gösterdiği diğer delillerdir. Bir de Allah’ın mu-
radı olan hükümlerin mutlaka pratik hayatta tatbik edilmesi gerektiği de ta-
nımların ortak unsurlarındandır. Bu unsurlar bulunmadığı takdirde elde edi-
len bilgiye olsa olsa fıkıh ile ilgili teorik bilgi anlamında ‘Fıkıh İlmi’ denilebilir.

54. Gazalî, Deliller ve Yorum Metodolojisi, c. 1, s. 3.
55. Gazalî, İhyâ, c. 1, s. 34.
56. Gazalî, İhyâ, c. 1, s. 34–35.
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9. “Fıkıh” Kavramı ile “Fıkıh İlmi”  
Kavramı Arasındaki Fark

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) fıkhı esas olmak üzere, O’nun fıkhını tefak-
kuh etmiş fakihlerin içtihatlarıyla günümüze kadar oluşmuş olan bir fıkıh 
vardır. Yani pratik hayatta tecrübe edilmiş, Allah’ın muradı olan hükümler 
vardır. Bunlara ‘Fıkıh’ denilir. Bir de bu Fıkıh ile ilgili büyük bir bilgi bi-
rikimi ve bu bilgi birikiminin kayıt altına alınmasıyla oluşmuş olan eserler 
yani büyük bir yazılı kültür vardır. Ona da ‘Fıkıh İlmi’ denilmesi isabetli  
olur.

Özellikle bir daha ifade etmek istiyoruz: ‘Fıkıh’ terimi ile ‘Fıkıh İlmi’ te-
rimi ayrı ayrı mütalaa edilmelidir. Her bir müslüman, sorumlu olduğu ko-
nuların fıkhını elde etmelidir. Sorumlu olduğu konularla ilgili bilgiyi öğren-
mesi, Fıkıh ile ilgili bilgiyi elde etmesi demektir. Söz konusu bilgiyi, o bilgi-
nin içinde bulunan Allah’ın muradını anlayarak yaşaması Fıkıh’tır.

İmam Gazâlî’nin dediği gibi günümüzde de fıkhı, sadece dinî hükümle-
ri bilmekten ibaret kabul edenler vardır. Fakat bu kabul, fıkıh kavramının 
Kur’ân ve Sünnet’e dayanan anlam yüküne göre çok eksik olan hatta zaman-
la kaynaklardaki anlam yükünün yanlış anlaşılmasına sebep olabilecek olan 
isabetsiz bir kabuldür. Bu gerçeği ortaya koyduktan sonra teamülde yaşanan 
zorluklar dolayısıyla fıkıh ile ilgili bilgi birikimini yani Fıkıh İlmini kastede-
rek kısaca fıkıh isminin kullanılmasında da sakınca görülmemesi gerekir. Fı-
kıh İlmi terkibi yerine, –çok kullanıldığı ve maksadın herkes tarafından an-
laşıldığı dikkate alınarak– zamanla sadece fıkıh teriminin kullanılmış oldu-
ğu kanaatini taşımaktayız. Bununla birlikte aralarındaki farkı da gözden ırak 
tutmamak gerekir.

10. “Fıkıh İlmi” ile “İslâm Hukuku”  
Kavramlarının Karşılaştırması

Asr-ı Saadetten günümüze amelî sahadaki fıkıh ile ilgili meydana gelmiş 
olan bilgi birikiminin tamamına, bütün müslümanlar fıkıh ilmi veya bunun 
bir kısaltması mahiyetinde fıkıh ismini vermişlerdir. İslâm dünyasında XIX. 
yy.’a kadar, Batılıların hukuk dediği “toplumda düzeni sağlayan ve arkasın-
da devlet müeyyidesi bulunan kurallarla ilgili ilim” hakkında da fıkıh ilmin-
den başka bir terimin, müslümanlar tarafından kullanılmış olduğuna şahit ol-
madık. Her ne kadar “toplumda düzeni sağlayan ve arkasında devlet müeyyi-
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desi bulunan kurallarla ilgili ilim”57, Fıkıh İlmi kavramının tamamı anlamına 
gelmiyorsa da bu kurallar kesinlikle Fıkıh İlmi kapsamında yer almıştır. Fı-
kıh İlmi, bundan da daha geniş bir ilim dalıdır.

XIX. yy.’a kadar İslâm dünyasında Fıkıh İlminin başka bir isimle anılma-
sı şeklinde bir ihtiyacın, müslümanlar açısından vuku bulmadığını düşünüyo-
ruz. Bununla birlikte Batılıların en azından müslüman coğrafyanın bir kısmı-
nı sömürmeye başlamalarından itibaren fıkıh ilmi veya şeriat terimleri yeri-
ne “law” kelimesine İslâmî bir sıfat eklemek suretiyle “Mohammedân Law”, 
“Muhammedân Law”, “Muslim Law” veya “Islamic Law” gibi terkipleri kul-
lanmış olduklarını söyleyebiliriz. Mesela Sir William Jons’a (1746–1794) ait 
olup 1792 yılında yayınlanmış olan Muhammedan Law of Inheritance ismin-
deki eserin ismi ve C. Snouck Hurgronje’nin (1857–1936) 1894’te yayınla-
nan De Atjehers isimli eserinde fıkıh ilmi yerine Hollandaca “Mohammeda-
ansche Recht”58 terkibini kullanmış olması bunun delillerinden sayılır.

Bilindiği gibi Batılı devletler, İslâm dünyasını oluşturan devletlerin ve 
halkların zaafiyetlerini fırsat bilerek İslâm coğrafyasının önemli bir kısmında 
XVI. yy.’dan itibaren egemenlik kurmaya başlamışlar ve bazen ordularıyla, 
bazen şirketleriyle, bazen siyasî münasebetleriyle bilfiil İslâm ülkelerinde faa-
liyetlere girişmişlerdir. Sömürdükleri İslâm topraklarında çıkarlarını koruya-
bilmek için kendi hukuk sistemlerini yerleştirmişlerdir. Bu durum, sömürgeci 
Batılı devletlerin hukuk sistemini, egemen hukuk haline getirmiş, müslüman-
ların münasebetlerini düzenleyen fıkıh İlmini ise sömürgecilerin müsaade et-
tiği daha çok aile, vakıf, miras gibi alanlarda yürürlükte bırakmıştır.59 Bu es-
nada bile sömürü altında yaşayan müslümanların fıkıh ilmi veya şeriat terim-
leri yerine başka bir terim kullanmış olduklarına şahit olmamaktayız. Ancak 
Fıkh’a mukabil kendi ülkelerinde yürürlüğe giren batılı hukuk sistemini ken-
di lisanlarıyla isimlendirdiklerini söyleyebiliriz. İngilizlerin law, Fransızların 
droit, Almanların rechet dedikleri hukuk terimine karşılık bazı Arap yazarla-

57. Fıkh’ın tanımıyla ilgili değerlendirmeler için bk. Tahsin Görgün, “Ebu Hanife’nin 
Fıkıh Tanımı” ve Şükrü Özen’in Müzakeresi, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Düşün-
ce Sistemi (Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri), Bursa 2005, c. 1, ss. 147–159.

58. İsmail Hakkı Kadı, “Erken Dönemde Hollanda’da Şarkiyat Araştırmaları (17. ve 
18.yy.)”, Doğu-Batı, 5:20 (2002), ss. 83–110. (HollandaSarkiyat.pdf)

59. Bir örnek olarak şu eserlere bakılabilir: John R. Bowen, Islam, Law, and Equality in 
Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning, Cambridge University Press, 2003; 
M.B. Hooker, Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary Fetâwâ, Al-
len & Unwin, 2003; John Bastin, The Native Policies of Sir Stamford Raffles in Java 
and Sumatra An Economic Interpretation, Oxford at The Clarendon Press 1957.
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rın “el-fıkhu’l-vad’î”, bazılarının “et-teşrî’u’l-vad’î” veya “el-kanûnu’l-vad‘î” 
ismini vermeleri bunun bir örneği sayılabilir.60

Diğer İslâm ülkelerinde olduğu gibi Osmanlı’da da XIX. yy.’a kadar du-
rum aynıdır. Medreselerde Fıkıh İlmi okutulmuş, yargıda Fıkhî hükümler uy-
gulanmıştır. Hukuk kelimesi, arkasında devletin yaptırım gücü bulunan sosyal 
düzen kuralları anlamında değil sadece hak kelimesinin çoğulu olarak kulla-
nılmıştır. Hukuk kelimesinin, bu gün anladığımız terim anlamıyla kullanımı 
oldukça yeni sayılır. 1831’de Tanzimat Döneminden önce Paris’te yayımla-
nan Vocabulaire Français-Turc’de, droit teriminin karşılığı olarak “insaf, ada-
let, hakk, ilm-i fıkh” gibi terimler kullanılmakla birlikte, henüz “hukuk” keli-
mesi kullanılmamıştır. Hukuk anlamında ise “ilm-i fıkh” terimi kullanılmış-
tır. Hukuk terimine İkinci Viyana Kuşatmasından bir buçuk asır sonra, 1848 
yılında Viyana’da basılan ve Türkçeye Kitab-i Hukuk-i Milel şeklinde tercü-
me edilen kitabın başlığında rastlanmaktadır. Kitabın yazarı Bason Schlich-
te Ottokar’dır. Kitabın önsözünde “Hukuk-i Tabiiyye-i Milel” ve “Hukuk-i 
Mevzua-i Milel” terimleri kullanılmıştır. 1873 yılında Fransızca’dan çevri-
len Hukuk başlıklı kitapta terimin artık Osmanlı Türkçesinde yerleştiği anla-
şılmaktadır.61 Zaten 1874 yılında bilfiil eğitime başlamış olan Hukuk Fakül-
tesine Mekteb-i Hukuk isminin verilmiş olması ve ders programlarında Ro-
ma Hukuku, Hukuk-i Düvel, Tarih-i Hukuk, Hikmet-i Hukuk gibi derslerin62 
yer alması, hukuk teriminin iyice yerleştiğini göstermektedir. Hukuk kelimesi 
böylece dilimizde bir terim olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Bu süreç içerisinde fıkıh ilmi hem isim, hem de muhteva olarak varlığı-
nı devam ettirmiştir. Mehmet Kâmil’e ait olan Tarih-i İlm-i Fıkıh63 ile Cum-
huriyet döneminde kurulmuş olan İlahiyat fakültesi dekanı Seyyid Bey’e ait 
olan Tarih-i Fıkıh eserlerinin isimlerine dikkat edilirse fıkıh terimi yerine İs-
lâm hukuku terkibinin henüz kullanılmadığını anlarız.

Tespit edebildiğimize göre İslâm hukuku terkibinin Fıkıh ilmi yerine kul-
lanıldığı ilk eser, Ömer Nasuhi Bilmen’in telif etmiş olduğu ve ilk olarak 1949 

60. Arapça eserlerde yaygın olarak kullanılan bu terimlerde ortak olan el-vad‘î kısmı, 
söz konusu hukukun dinî olmadığını veya İslâmî olmadığını ifade etmek üzere kulla-
nılmıştır. Fıkıh kelimesinin İslâm’a has bir terim olduğu kanaatinde olduğumuz için 
“el-fıkhu’l-vad’î” şeklindeki kullanımını isabetli bir tercih olmadığını düşünüyoruz.

61. Hüseyin Hatemi, Medeni Hukuka Giriş, s. 28.
62. Hüseyin Atay, “Medreselerin Islahatı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Der-

gisi, 25, 1982, s. 1-43.
63. Yukarıda beyan ettiğimiz üzere Tarih-i İlm-i Fıkıh isimlendirmesini biz de isabetli 

bulmaktayız.
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yılında yayınlanmış olan Hukuk-i İslâmiyye ve Istılahât-ı Fıkhiyye Kamusu64 
ismindeki eserdir. Bundan sonra fıkıh terimi unutulmamakla birlikte ülkemiz-
de onun yerine İslâm hukuku terkibinin bir terim olarak kullanımı yaygınlaş-
maya başlamıştır.65 Ülkemizin içinde bulunduğu bazı şartların bu isimlendir-
mede bir dereceye kadar etkili olduğunu, bunun yanında iki asırdır hızla de-
vam etmekte olan batılılaşma rüzgârının ve bilimsel anlayıştaki farklılaşma-
nın göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

İslâm hukuku terkibinin fıkıh ilmi terimini karşılamadığı ve fıkıh ilmi ye-
rine İslâm hukuku terkibinin kullanılmasının hem tarihî vâkıa, hem de ilmî 
olarak doğru olmadığı kanaatindeyiz. Bununla birlikte Fıkıh İlmi sahasında 
son dönemlerde yapılmış olan çalışmaların büyük bir kısmının isimlendirme-
sinde Fıkıh İlmi yerine İslâm hukuku terkibinin kullanıldığının da bir vâkıa 
olduğunu görmek ve anlayış birliği oluşturmak için fıkıh ilminin bir müradifi 
olarak İslâm hukuku terimini de kabullenmek durumundayız. Yine de Fıkh’ın 
terimleşme sürecinin Kur’ân’a ve Sünnet’e dayanması dolayısıyla bundan böy-
le yapılacak çalışmalarda fıkıh ilmi teriminin tercih edilmesini isabetli buldu-
ğumuzu özellikle belirtmek isteriz.

11. Fıkıh İlminin Kapsamı

Fıkıh ilminin konusu insanın fiilleri ve onlarla ilgili Allah’ın hükümleri-
dir. Ana rahmine düştüğü andan ölüm sonrasında toprağa verilmesine kadar 
insanı ilgilendiren her konu fıkıh ilminin kapsamına girer. SahâbeSahâbe, 
tabiîn ve tebe-i tabiîn dönemlerinde hayatın bizzat içinde yaşanan, insanlar 
arasında şifahî olarak birbirlerine nakledilen ve tafakkuh yoluyla bir sonra-
ki nesle aktarılan insanın amelî yönüyle ilgili bu hükümlere fürû-u fıkıh (fık-
hın dalları) ismi verilmiştir.

Fürû-u fıkıh ilmi sahasında ilk eserler ikinci asırda kaleme alınmaya baş-
lanmıştır. Hanefî mezhebinde İmam Muhammed (ö.189/805) el-Asl eseri-
ni kaleme almıştır. Onun talebesi İmam Şafiî’nin (ö.204/820) eseri ise el-

64. Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-i İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul, 
ts., c. I-VIII.

65. Yukarıda işaret ettiğimiz Ali Himmet Berki’nin telif ettiği ve 1955 yılında yayınlan-
mış olan Hukuk Tarihinden İslâm Hukuku ile Sabri Şakir Ansay’ın kaleme almış ol-
duğu ve 1958 yılında yayınlanmış olan Hukuk Tarihinde İslâm Hukuku isimli eser-
leri, İslâm hukukunun bir terim olarak 1950’li yıllardan itibaren artık kullanıldığı-
nı göstermektedir.
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Ümm’dür. Fürû-u fıkıh eserleri, metinler-şerhler-haşiyeler şeklinde günümü-
ze kadar büyük bir ilim hazinesi olarak devam etmiştir.

Fürû-u fıkıh eserleri insan hayatının bütün ayrıntılarını mesele mesele 
ele alarak işler. Bütün fürû-u fıkıh eserleri ibadet konularıyla başlar, aile hu-
kukunu ilgilendiren münâkehât ve insanla insan-insanla devlet-devletlerara-
sı ilişkileri düzenleyen muamelât konularıyla devam eder. Hukuka aykırı fi-
iller olan suçları ve onlara terettüp eden cezaları içine alan ukûbât bahisleri-
ni de fürû-u fıkıh ilmi ele alıp inceler.

Bir fürû-u fıkıh eserinin içerisinde bulunan her bir ana konu “Kitâb” 
başlığı altında yer alır. Kitâb ana başlıklarının altında fasıl ve bâb şeklinde 
alt başlıklar yer alır. İbâdât bölümü, temizlik ana konusuyla başlar ve başlı-
ğı Kitâbu’t-tahâre’dir; sonra sırasıyla Kitâbu’s-salât namaz bahsini, Kitâbu’z-
zekât zenginlerin mallarında fakirlere vermeleri gerekli olan miktarları, 
Kitâbu’s-savm oruç ibadetini, Kitâbu’l-hacc da Allah’ın evi olan Kâbe-i Mu-
azzama ile ilgili iki ibâdet olan hacc ve umre meselelerini içine alır.

İbâdet bahislerinden sonra sıralama eserden esere değişkenlik göstermek-
le birlikte aile hukuku ile muamelât hukuku konuları ele alınır. Alım-satım 
ile ilgili konular Kitâbu’l-büyû, kira ile ilgili hükümler icâre başlığı altında ele 
alınmıştır. Muamelât ile ilgili rehin, hacr, kefâlet, vekâlet, havâle, sulh, vedia, 
gasp, şirket, yargılama hukukunu ilgilendiren kazâ, dava, şahadet, ikrâr, ye-
min meseleleri gibi konular bütün ayrıntılarıyla işlenir. Aile hukukuyla ilgili 
nikâh, talak, nafaka, çocuk bakımıyla ilgili hidâne, süt hukukuyla ilgili radâ 
konuları yanında cinâyât ve hudûd gibi ceza hukukunu ilgilendiren ve ukû-
bât başlığı altında toplanan konular da ince ince ele alınır.

Kısaca fürû-u fıkıh eserleri, genellikle temizlik-taharet bahsiyle başlayan 
ve yukarıdaki bütün konuları işledikten sonra kişinin ölümü sonucu geride 
kalan malvarlığının mirasçılarına dağıtılmasını konu alan miras hukuku-ferâiz 
ile sona eren eserlerdir.

Fürû-u fıkıh sahasında ele alınan ve insanın fiillerini ilgilendiren farz-va-
cip, mendûp-sünnet, mübâh, mekruh, haram hükümlerinin dayandıkları de-
lilleri ve bu delillerden hükümlerin çıkartılma yöntemlerini konu alan ilim 
dalına da fıkıh usulü ismi verilmiştir. Saadet asrından itibaren müçtehit fa-
kihlerin hükümlere ulaşmada kullandıkları içtihat yöntemlerini yine hicrî 
ikinci asrın sonlarından itibaren âlimlerimiz müstakil eserler olarak kaleme 
almaya başlamışlardır. Bu sahada bize kadar ulaşan ilk eser, İmam Şafiî’ye 
ait olan er-Risâle isimli eserdir. Ondan sonra bu sahada da yüzlerce eser ka-
leme alınmıştır.



316 • İSLÂM DÜŞÜNCESİ KILAVUZU

Normalde fürû-u fıkıh ilmi içerisinde ele alınan bazı konular, çeşitli se-
beplerden dolayı müstakil olarak ele alınmış ve bu sahanın bir nevi alt bilim 
dalları gibi değerlendirilebilecek ciddi eserler meydana getirilmiştir. Ulusla-
rarası hukukun işlendiği Siyer, yargılama hukukunun ele alındığı Kaza-Ede-
bü’l-kadî, özel çözüm yollarının konu edinildiği Hiyel ve Mehâric, belgeler 
ve hukuki yazışmaların ele alındığı Şurût ve Sicillât, meydana gelen yeni ha-
diselerin hükümlerinin araştırıldığı Nevâzil ve Vâkiât, ana ilkelerin işlendiği 
Kavâid, kamu malları-hukuku ve idârenin konu edinildiği Ahkâmu’s-Sultâ-
niyye-Emvâl-Harâc, Vakıf, Fetvâ konuları, Hilâf ilmi bu çerçevede değerlen-
dirilen fıkıh ilminin alt bilim dallarıdır.

Tarihî süreç içerisinde Sünni çevrelerde amelî mezhep olarak tanınan 
Hanefî, Malikî, Şafiî, Hanbelî, Zahirî mezheplerinin ve şiî çevrelerde Caferî, 
Zeydî, İbazî gibi mezheplerin fıkıh ilmiyle ilgili bütün bu sahalarda eserle-
ri mevcuttur.

Sonuç

Fıkıh kelimesi, saadet asrında “dinde fıkıh” şeklinde insan hayatını ilgi-
lendiren bütün alanlarda dinde Peygamber (s.a.v.)’in anlayışıyla birlikte yaşa-
yışını ifade etmek için kullanılmıştır. Zamanla amelî sahayla sınırlı kullanıl-
maya başlanan “fıkıh” kelimesi, günümüzde de aynı anlamı muhafaza etmek-
tedir. Burada bir hususa dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyiz:

Günümüzde fıkıh kavramını sadece dinî hükümlerden ve bu hükümlerle 
ilgili teorik bilgiden ibaret olduğunu zanneden bir anlayış vardır. Bu anlayış, 
yukarıda ifade edildiği gibi fıkıh kelimesinin hem aslına aykırıdır hem de sa-
adet asrından beri Kitap ve Sünnet’e dayanan müslümanlar tarafından kulla-
nılmış olduğu anlamdan uzaktır.

Fıkıh kelimesi, günümüzde de amelî sahayla ilgili olarak kullanıldığında 
Peygamber (s.a.v.)’in dindeki anlayış ve yaşayışı olarak anlaşılmalı, onun ye-
gâne elde edilme yolunun da tafakkuh yolu olduğu benimsenmelidir. Böyle-
ce bu alanda oluşmuş olan ilmî birikimi isimlendirirken İslâm Hukuku yeri-
ne Fıkıh İlmi ismi tercih edilmelidir.


