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rekçesiyle süslenilmemesi ve güzel koku
sürülmemesi tavsiye edilmiştir. Ayrıca
duadan önce halka vaaz ve nasihat edilerek onları nefislerini ıslaha. tövbeye ve
günahtan kaçınmaya davet etmek, günahın felakete, ibadet ve taatin bereket
ve rahmetesebep olduğunu (ei-A'raf 7/
96) hatırlatmak müstehaptır. Yine bütün
mezheplere göre istiskaya çıkmadan önce üç gün oruç tutulması ve imkan ölçüsünde fakiriere sadaka verilmesi duanın
kabulü için uygun bir davranıştır.
Dua ederken elleri olabildiğince kaldır
mak sünnettir (Buhar!, "İstisl5a"', 22;
Müslim. "Şalatü'l-istisl5a"', 5). Bu esnada çeşitli dualar yapılabilirse de Hz. Peygamber'den nakledilen duaları okumak
daha uygundur (mesela bk. Buhar!, "İs
tisl5a"', 6-7. 14; EbG DavGd, "Şalatü'l-is
tisl5a'", 3; N esat. "istisl5a"', 9-1 O) Şafii.
Hanbeli ve Malikller'e göre hem imarnın
hem cemaatin. İmam Muhammed'e ve
bazı tabiln fakihlerine göre yalnız imarnın
üst elbiselerini tersyüz etmesi müstehaptır. EbG Hanife'ye göre ise bu davranış sünnet değildir. Hz. Peygamber'den
nakledilen bu uygulama, içinde bulunuIan kuraklık halinin tersine dönmesi arzusunun bir ifadesi olarak yorumlanmıştır.
Kur'an-ı

Kerim'de kainatın tek yaratı
Allah olduğu, gücünün her şeye
yettiği, kudretiyle her şeyi kuşattığı birçok ayette ifade edilirken tabiat olayları
na da bu bağlamda temas edilir ve rüzgarları rahmetinin müjdecisi olarak gönderip bulutları sevkettiği ve onlardan su
indirdiği (ei-A'rilf 7/57; ei-Hicr 15/22), uygun bir ölçüde indirdiği bu yağmurla (eiMü 'minGn 23/18; ez-Zuhruf 43/11) ölü topraklara yeniden hayat verdiği (en-Nahl
16/65; ei-AnkebGt 29/63; er-ROm 30/24),
suyun çekilmesi halinde hiç kimsenin gücünün onu geri getirmeye yetmeyeceği
(ei-Kehf 18/41 ; el-Mülk67/30) belirtilir.
Bir ayette de, "0, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren. rahmetini her tarafa yayandır. O gerçek dosttur
ve övülmeye layık alandır" (eş-Şura 42/
28) buyurulmaktadır. Allah'ın kainattaki
her şeyi belli bir düzen içinde yarattığı,
tabiat olaylarının ve insan fiilierinin sebep-sonuç ilişkisi içinde meydana geldiği, yağmurun da belli fiziki şartların oluş
masıyla yağdığı bilinen bir husustur. Yağ
mur duasıyla da Allah'tan sebep-sonuç
ilişkisini yağmur yağmasına yol açacak şe
kilde yönlendirmesi niyaz edilmektedir.
Allah'ın ezell ilmi çerçevesinde ve yine
ezelde duaya bağlı olarak takdir edilen
bir şeyin gerçekleşmesi istenmektedir.
cısının

Allah'tan yağmur
istemesiyle kendisini herhangi bir dert ve hastalıktan kurtarması
nı veya bir kaza ve musibetten koruması
nı istemesi arasında fark yoktur. Bu anlamıyla dua ve tevekkül maddi sebeplere
tutunmaya, aklın ve bilimin önerdiği gerekli tedbirleri almaya engel ya da onların alternatifi bir çözüm yolu değil, aksine onlara ilave olarak metafizik alanda
yaşatılan bir bağlılık ve duyarlılık olarak
görülmelidir. Bu sebeple İslami gelenekte her dua gibi yağmur duası da determinist bir anlayışla maddi bir sebep olarak görülmez; olumlu ya da olumsuz bir
sonuç alınması halinde de bu olay. ilahi
irade ve takdir çerçevesinde gerçekleşen
ve maddi sebeplerin gerekliliğini dışla
mayan bir sonuç olarak görülür. Aslında
duada maddi dilek unsuru ikinci derecede olup temel amaç. Allah'ın yüce kudreti ve sonsuz zenginliği karşısında insanın
kendi güçsüzlük ve yoksulluğunu ifade
etmesi, yaratıcısına yakınlaşma isteğini
dile getirmesidir. Dua, kulluk tavrının
gösterge ve ürünü olarak insanın manen
yücelmesini hedeflediğinden ibadetin
özü sayılmış (Tirmizi. "Da<avat", ı), "De
ki, duanız olmasa rabbim size ne diye değer versin?" (ei-Furkan 25/77) mealindeki ayette de buna işaret edilmiştir.
Bu

bakımdan insanın

yağdırmasını
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İslam fıkhının genel ilkelerine,
özellikle de şer'an onaylandığına
veya reddedildiğine dair
bir delil bulunmayan maslahata göre
hüküm verme yöntemini ifade eden
fıkıh usulü terimi.

_j

Sözlükte "düzeltme. iyileştirme, bir şe
yi iyi bulma" anlamına gelen ve sulh, ıs
lah, masiahat kelimeleriyle de kök birliğine sahip bulunan istislah, fıkıh usulünde "kaynaklardan hüküm çıkarmada izlenen yöntem" manasında şer'l delillerden
birinin adı olup nasların kapsamına girmeyen ya da kıyas yoluyla nasta düzenlenmiş bir olaya bağlanamayan fıkhl bir
meselenin hükmünü şer'an itibar edilebilir maslahatlara ve İslam fıkhının genel
ilkelerine göre belirleme yöntemini ifade
eder. Böyle olduğu için istislah, fıkıh usulünde nasların doğrudan ve dalaylı kapsamını belirlemeye yönelik dört şer'l deIili n yani kitap , sünnet. icma ve kıyasın
dışında kalan ve nasların bıraktığı bilinçli
boşluğu doldurmaya yarayan fer'l delillerden biridir. Bu yöntem İslam hukukunun genel prensipleri, gözetilebilir ve
öncelikli genel ve özel yararlar (maslahat)
ekseninde bir akıl yürütmeyi ve çözüm
üretmeyi konu aldığından belli bir sübjektivite taşır. Bu sebeple istislah metoduna başvurmanın taşıdığı ana fikir ve
gözettiği amaç hemen bütün fakihlerce
olumlu karşılanmakla birlikte istislahın
fıkıh usulündeki terimleşme süreci, kazandığı kavramsal çerçeve ve yüklendiği
işlev hukuk ekallerine ve ilim muhitlerine göre farklılık taşımış. özellikle Maliki
fakihlerinin ayrı bir önem verip işlerlik
kazandırdığı bu yöntem üzerinde zengin
metodolajik tartışmalar cereyan etmiş
tir.
Fikri Temelleri. Genelde dinin, özelde
esasen insanların yararı

teşrTI ahkamın
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gözetilerek vazedildiği, dinin emir ve yasaklarının şariin gerçekleşmesini istediği

birtakım amaçlara dayandığı İslam alimlerinin sıkça belirttiği bir husustur. Dini
literatürde " makasıdü'ş-şerla " adıyla anı
lan bu amaçların özünü i nsanların dünya
ve ahiret mutluluğu teşkil eder. Öte yandan sını rlı nasların hayatın bütün yönlerini ve olaylarını doğrudan ve ayrıntısıyla
kuşatmadığı. esasen dini metinlerin böyle bir iddia içermediği göz önüne alınırsa
mevcut boşlukların ictihad yoluyla daldurulması kaçınılmaz olmakta. bu süreçte
diningenel amaçlarının ve korunması
na öncelik verdiği menfaatlerin bilinmesi
ve bu eksende çözüm üretilmesi ayrı bir
önem kazanmaktadır. Ancak hukukun nihal gayesini ve bu gayeyi gerçekleştire
cek maslahatın ne o l duğunu tesbit etmek her zaman kolay olmaz. Burada şer'!
hükümlerde taabbüdllik. nasların ta'llli ,
fiilierde bizatihi güzellik ve çirkinliğin bulunup bulunmadığı . maslahatlardan şer
'an geçerli olup olmayanların. kalıcı ve değişken olanların ayırt edilmesi gibi meseleler gündeme gelir. Fıkıh usulü de esasen müslüman hukukçuların bu zeminde
.yürütülecek faaliyete metodal oj i kazand ı rma, ictihad sonucu elde edilecek hükümlerin iç tutarlılığını. etik. sosyal ve
kültürel sıhhatini kontrol etme, onlarla
naslarda açıkça düzenlenmiş hükümler
arasında bütünlüğü sağlama gayretlerinin ürünü olarak doğup gelişmiştir.

Vahiy döneminde Kur'an ve Sünnet'in
bir amacının da müslümanların karşılaş
tığı olaylara ilişkin açıklamalara yer vermek olduğu, sahabenin Hz. Peygamber'in
bilgi ve onayı dahilinde yaptıklarının da
sünnet kategorisine girdiği düşünülürse
nasların bilinçti boşluğunun daldurulmasında bir yöntem olarak·gündeme gelen
istislah düşüncesinin ResGl-i Ekrem'in
vefatından sonra şekillenmeye başladığı
söylenebilir. Sahabe döneminde re'y ictihadının kapsamı içinde istislah yönteminin ağırlıklı olarak yer ald ığı, sosyal geliş
melere paralel olarak gerçekleştirilen idari, adli ve mali yapılanınada bu prensibin
büyük rol oynadığı görülmektedir. Mesela Hz. Peygamber'den sonra halife seçimi, Kur'an'ın mushaf haline getirilişi. zekat vermek istemeyenlerle savaş. hapishaneler inşası , mali konularla ilgili divan
teşkili. para basımı. halife seçiminde istihlat ve şura usulleri, Sevad uygulama~
sında görüldüğü üzere fethedilen ziraata elverişli arazileri eski sahiplerinde bı
rakıp arazi gelirlerinden haraç alınması,
müellefe-i kuiGba zekat verilmemesi, kıt-

384

lık senesinde h ı rsızın elinin kesilmemesi.
bir kişi nin öldürülmesine iştirak edenlere
kısas uygulanması ve şarap içenin seksen
celde ile cezalandırılması. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevl'nin genişletilme
si amacıyla civarındaki taşınınaziarın istimlaki, vakıf b i nalarının yıktı rılması . cuma ezanı öncesine ezan ilavesi, ölüm döşeğindeki kocası tarafından mirastan
mahrum edilmek için üç tatakla boşanan
kadının miras hakkının korunması gib\
birçok uygulama, n asiarın açık hükmüne
ve bu çerçevede belli bir delile dayanmam akla birlikte dinin genel maksatların
dan yola çıkılarak yapıldığı için istislah
düşüncesinin ilk örnekleri olarak anılır.
Tabiln döneminden itibaren İslam coğ
rafyasının genişlemesine ve yeni kültür
muhitleriyle tanışmasına paralel olarak
karşılaşılan fıkhi meselelerin de çeşitie
nerek arttığı ve çok defa meselelerin istislah kavramının özünde yer alan düşün
ce mekanizmasıyla çözüme kavuşturul 
duğu görülür.

İslam düşüncesinin gelişim süreci içinde ortaya çıkan aslah, hüsün ve ku bu h,
Allah'ın fiilierinin sebeplere dayalı (muallel) olup olmadığı tartışmaları da istislah
kavramının şekillenmesinde belli bir paya sahiptir. Nitekim İslam düşün ür ve kelamcılarının büyük çoğunluğu , şer 'l ahkamın insanların yararları ve sonuçta insanlara raci birtakım hikmetler gözetilerek vazedildiği görüşünü paylaşır ve bunu ilahi rahmet ve inayetin bir parçası
olarak görür. İlk dönem kelamcılarından
Kadi Abdülcebbar istislahı "AIIah ' ın insanların iyiliğini istemesi" anlamında kullanmaktadır (el-Mugni, XIII, 20) . Bu anlayış , naslarda yer almayan konular söz konusu olduğunda şer'i ahkamla bütünlüğü bozmayacak şekilde insanlığın ortak
fayda ve zararının gözetilmesi fikri için
de önemli bir destek olmuştur. Bu eksende yapılan tartışmanın bir ucunda, akla
şer'l ahkamda hüsün ve kubhu bilme konusunda rol vermeyen ve buna bağlı olarak şer'! hükme ulaşınada istislah prensibini kullanmayı doğru bulmayan başta
Bakıliani olmak üzere bir grup Eş'ari kelamcısı, diğer ucunda ise kulların yararı
na olanı yaratmayı ve emretmeyi Allah
için bir vazife olarak gören, bilhassa muamelat ve dünyevi ahkam konularında
esas olanın insanların yararı olduğunu savunan Mu'tezile kelamcıları yer alır. Esasen maslahatın gerçekleştirilmesi, mefsedetin önlenmesi dini düşüncede ve ictihad faaliyetinde merkezi bir önem taşımakla birlikte bu kavram etrafında ilk

dönemlerdeki kelami tartışmal ar ve bu
bağlamda istislaha sahip çıkmanın Mu'tezile ile birliktelik anlamı taşıması , Sünni fıkıh mezhepleri içinde istislah kavramına mesafeli durulmasına ve terimleşmenin gecikmesine yol açmış görünmektedir.
Teri mleş me S üreci. Sahabe döneminden itibaren re'y ictihadı ve İslam düşün
cesi içinde merkezi bir yer edinen istislah
anlayışının terim olarak ortaya çıkışı nisbeten geç deviriere rastlar ve kaynaklar
istislah metodunun ilk defa İmam Malik
tarafından kullanıldığını belirtir. Bununla birlikte masiahat düşüncesinin temsilcisi olarak görülen Maliki doktrininin kurucusu İmam Malik'ten istislahı tanımla
mayı ya da ona bir çerçeve çizmeyi mümkün kılacak bir açıklama aktarılmayıp sadece fıkhından örneklendirmeler yap ı l
makla yetinilir. Onun masiahat prensibinde merkezileşen ve kıyasın katılığını gidermekte kullanıldığı anlaş ı lan metodolojisi tasvir edilirken de istislah ve istihsan metotları genellikle iç içe bırakılır. Aynı dönemde mesela Irak ekolünün imamlarından EbG Yusuf, Hz. ömer'in Sevad
tatbikatını da örnek göstererek halifenin
yararlı (salah) ve en uygun (aslah) gördüğünü uygulaması yetkisinden söz ederken ( Kitabü 'l-ljarac, s. 58, 63, 86) istislah
kavramıyla fikri bağ kurulabilecek bir
açıklamada bulunsa bile bunun istislaha
atıf olarak anlaşılması zordur. İmam Şa
fıl' nin sadece istihsanın tartışması ile yetinmiş olmasından, o sıralarda istislahın
henüz terimleşmemiş ve istihsanın bir
çeşidi olarak telakki edilmiş olduğu sonucu çıkarılabilir.

Mustafa Ahmed ez-Zerka gibi bazı çağ
müellifler, istislahı ilk defa Gazzall'nin
el-Müstaşfa'da istihsana benzer biçimde masiahat kelimesinden türeterek kullandığını iddia ederlerse de ondan daha
önce yaşamış olan Harizml'nin bu terimi
zikrederek yalnızca İmam Malik'le taraftarlarının benimsediği bir delil olarak kaydetmesi bu iddiayı zayıflatmaktadır. Gerek Harizml gerekse başka kaynaklar tarafından verilen örneklerden anlaşıldığı
na göre İmam Malik'in bazı hususi meseleler dolayısıyla verdiği fetvaların dayandığı var sayılan bu prensip sonraki
alimler tarafından bu adla adlandırılmış
olmalıdır. Nitekim bu yöntemin V. (Xl.)
yüzyıldan itibaren kaynaklarda ayrıca "istidlal. el-istidlalü'l-mürsel (müstersil), elmesalihu'l-mürsele, el-münasibü'l-mürsel" gibi adlarla farklı biçimde anılması
da bunu teyit etmektedir.
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Zamanla Maliki mezhebinin ayırt edici
özelliklerinden biri haline gelmekle birlikte istislahın kabulü konusu Malikiler
arasında bile ciddi biçimde tartı şılmış.
Ebü Bekir ei-Bakıllanl. İbnü'I-Hacib gibi
önde gelen bazı Malikiler bu prensibi kesin olarak reddetmiş, filozof İbn Rüşd,
İmam Malik'in mürsel maslahata fazlaca
iltifat etmesi sebebiyle kınandığını belirtmiş ve Şafiiler'den Seyfüddin ei-Amidl
İmam Malik' e nisbetini şüpheyle karşıla
mıştır. Usulle ilgili eserleri günümüze intikal eden imam Şam. Ebü Bekir ei-Cessas, İbnü'I-Kassar. İbn Fürek. Ebü Zeyd
ed-De büs!. Ebü'I-Velld el-Bad, İbn Hazm
gibi ilk müelliflerin bu terimden hiç bahsetmemiş olmaları. özellikle Bad'nin fıkıh
usulü hakkında Malikiler'in görüşleriyle
imam Malik'e nisbet edilen görüşleri derlerneyi hedeflediğini açıkça belirttiği İf:ı
kdmü'l-fuşul ii af:ıkami'l-uşul adlı eserinde ve re'y, kıyas , istihsan gibi beşeri
yönü bulunan kaynakları tamamen reddeden İbn Hazm ' ın öncelikle Malikller'i
hedef a l dığı bilinen usule dair kitapların 
da yer almaması da terimi ilk kullananın
İmam Malik olmadığı var sayımını güçlendirmektedir.
Konuyu müstakil olarak ele alan başta
Cüveynl. Gazzall ve İbn Serhan gibi usulcüterin verdikleri bilgiden anlaşıldığına
göre istislahı istidlal adıyla ilk defa inceleyen ve sonuçta olumsuz kanaat belirten
usulcü Kadı Ebü Bekir ei - Bakıllanl'dir. Ondan sonra Cüveynl istislah konusunu "istidlal" adını verdiği müstakil bölümde ele
alır ve burada istislah anlamında kullandığı istidlali, "üzerinde ittifak edilmiş bir
asıl bulunmaksızınakli düşüncenin gereği olarak hükmü gösteren, hükme münasip mana" şeklinde tanımlar. Ona göre
"makbul istidlal". bir kaynağı veya delili
bulunmamakla birlikte muktezası şeria
tın kaynaklarından herhangi birine aykı
rı düşmeyen münasip m ana demektir.
İmam Malik'i bu prensibi uygulamakta
aşırıya kaçınakla eleştiren Cüveynl konuyu ele alırken istidlalle birlikte istislah ve
istisvab (doğ ru bulma) terimlerini de Meta eş anlamlı olarak kullanır. İstidlalin irsal (serbestlik, belirsizlik) vasfı taşımama 
sını. mutlaka şerl kaynakların manalarıy
la uyum içinde olmasını şart koşar. ifadelerinden, İmam Malik'in mezhebindekine paralel bir istislah anlayışını kabul
etmediği kesin olarak anlaşılan , ancak istislah taraftariarına karşı da oldukça
yumuşak bir üslüp kullanıp onlarla Şafii
ler'in arasını bulmaya çalışan Cüveynl'nin
istislahın terimleşmesine katkısı açık-

tır.

Onun bu tavrı. aynı zamanda istislah
prensibinin ilk taraftarları arasında sayılmasının da arnili olmuştur (Ef2 i ing. 1.
IV, 257)
Günümüze ulaşan usul kitapları içinde
konuya istislah başlığıyla yer verilen ilk
eser Gazzall'nin el-Müstaşfa'sıdır. Gazzall, mevhum deliller arasında saydığı istislahı h acası Cüveynl'nin tanımladığı çerçeve içinde oldukça sistematik ve ayrın
tılı biçimde ele alır. Maslahatları zaruri
(zorunlu , kaçınılmaz). haci (ihtiyacı karşı
layan) ve tahsini ( kola y la ş tıran ve güzelle ş ti ren) şeklinde üç sınıfta inceler. Haci
ve tahsini sınıfiarına giren bir maslahatın
dinde muteber sayıldığını ortaya koyan
başka bir delil bulunmaksızın sırf onunla
hüküm vermeyi caiz görmez; bir delile
dayanan maslahatın ise kıyas demek olduğunu belirtir. Can , mal, akıl, din ve ır
zın korunması şeklinde tanımladığı zaruri maslahatın ise kaçınılmaz ve bütün
toplumu ilgilendirir olması halinde kesinlikle hükme esas teşkil edeceğini kabul
etmekle birlikte müstakil bir kaynak olduğunu reddeder. Gazzall'nin konuya
ilişkin görüşleri daha sonra yazılan usul
eserlerinin meseleyi ele alışlarında da belirleyici olmuştur.
Kavramsal Çer ç eve. İstislah , şer'! bir
konuda mürsel maslahata dayanarak hüküm verme metodunun adı olduğundan
istislahın tanımı ve anlaşılmasında maslahat adeta kilit kavram konumundadır.
Maslahat. dinin koruduğu ana ilkeleri ve
gerçekleştirmeyi istediği temel gayeleri
de kuşatacak biçimde insanların dünya
ve ahiret menfaatlerini ifade eden geniş
açılımlı bir kavram olup bunun bir türü
olan mürsel masiahat kanun koyucunun
(şari') hüküm vaz'ında muteber sayıp saymadığı hususunda belli bir delil bulunmayan. ancak hükmün kendilerine bağlan
m as ın ın insanlara bir f ayda sağlayacağ ı
veya onlardan bir zararı gidereceği düşünülen manalar demektir (b k. MASIAHAT). Bir grup usulcü mürsel maslahatı.
hakkında özel bir nas bulunmamakla birlikte şeriatın genel nasları altına girebiten masiahat şeklinde aniasa da genelde
"herhangi bir şerl nassa dayanmayan ve
tesbiti akla bırakılan maslahat" anlamı
na gelmektedir. Bunun için de İbn Serhan istislahı "külll ya da cüz'l bir şer'! delite dayanmayan maslahat" şeklinde tanımlar ; Zerkeşl. istislahta şer'l kaidelere
yakınlık ve uygunluk şartının aranması
halinde bunun kıyas kapsamında olacağını. böylece muteber sayılan kısma da-

hil edilip mürsel olma vasfını kaybedeceve tartışmanın lafzl hale döneceğini
kaydeder.

ğini

Esasen bir ictihad yöntemi olan istislakavramsal çerçevesinin çizilmesinde
kıyas, istihsan gibi diğer ictihad yöntemleriyle ilişkisinin belirlenmesi de önemlidir. Kıyas belli bir şerl delile dayanan hükmü n, ilietindeki benzerlikten hareketle
benzer olaya tatbikini ifade etmekte iken
istislah. karşılaşılan olaya uygulanabilir
açık bir nassın veya benzer bir hükmün
bulunmaması ve olayın hükmünün İslam
hukukunun genel prensiplerine göre belirlenmesini ifade eder. Bu prensipler arasında dinin genel amaçları, kamu yararı ,
hakkaniyet düşüncesi öncelikli bir yere
sahiptir. Kıyasta hareket noktası naslar
iken istislahta naslardan tümevarımla
elde edilen prensipler ve bunların genel
çerçevede naslara uygunluğu. en azından
aykırı olmadığı tesbiti önem kazanmaktadır. Masiahat bazı usulcülere göre doğ
rudan kıyasa kaynaklık edebilir. Ayrıca illeti belirleme yollarından biri olarak geliştirilen münasebet (ihale) kavramı da literatürde maslahatta eş anlamlı kullanıl
makta ve yine bazı usulcüler tarafından
illetin, maslahatı gerçekleştirmemesi halinde geçersiz olacağı ifade edilmektedir.
Zaman zaman müctehidler tarafından
başka bir şahit aranmaksızın sırf münasebet esas alınarak kıyas yapılmakta , yani kıyasın temel yapılarından ilietin bir türünü maslahat-ı mürsele teşkil etmektedir. Bu tür kıyasa "kıyasü ' l-maslaha, elkıyasü'l-maslahl" veya "el-kıyasü'l-mür
sel" adı verilmektedir.
hın

özellikle Malikiler'in ön plana çıkardığı
istislah ile Hanetiler'in istihsan kavramları arasında öteden beri sıkı bir bağ, hatta açık olmayan bir iç içelik ilişkisi kurulur. Maliki mezhebinde istihsanın müct ehide göre katıks ız (halis) ya da ağı rlıklı
(racih) olan masiahat şeklinde anlaşıldığı
göz önüne alınırsa masiahat daha geniş.
Hanetiler'in maslahatın yanı sıra nas. icma. örf gibi sebepleri de istihsanın bir türü olarak gördüğü ölçü alınırsa istihsan
daha geniş bir içeriğe sahip olmaktadır.
Esasen Malikiler'de masiahat prensibi :
hem istihsan hem de istislah metoduna
kaynaklık edecek bir genişlikte ele alın
dığından arada belki de en önemli fark
olarak istihsanın genel kuraldan m üstesna olma özelliği kal maktadır. Bu durumda. çözümtenecek bir olayın hükmü bilinen benzerleri var da masiahat düşünce
siyle bu hükümden vazgeçilip maslaha-

385

İSTiSLAH

ta uygun bir hüküm veriliyorsa istihsan,
benzerlerinin yokluğu halinde ise yine
maslahata dayalı olarak aynı hüküm verilmiş olsa bile istislah söz konusudur. Bu
ayırım , Malikller'de masiahat prensibine
dayalı bütün çözümlerin istislah olarak
görülmesi yanlışlığını da önleyici bir öneme sahiptir (Dönmez, s. 190-19 ı) . Fı kıh
usulünde tali deliller arasında yer alan,
"kötülüğe giden yolların kapatılması " anlamındaki sedd-i zer ai', "bir olayın uzak
durulması mümkün olmayan bir yaygın
lık ve toplumsal boyut kazanması " olarak
açıklanan umümü'l-belva veya örf gibi
deliller de amme menfaati ve masiahat
düşüncesiyle beslendiği için istislahla
belli kes i şme noktalarına sahiptir.
Delil De ğeri. Maliki mezhebinde mesalih-i mürselenin müstakil bir kaynak
sayıldığı hemen bütün usulcülerce ifade
edilmekle birlikte mesalih-i mürsele ile
hükmetme anlamına gelen istislahın Mali ki doktrininde kabulü konusunda bazı
usulcülerin tereddüt uyandıran ifadelerine rastlanır (ibnü'I-Hacib, s. 208). Bunun
belki de en başta gelen sebebi, istislahın
kavramsal yapısının mezhebin kuruluş
dönemine ait bilgi birikiminden yola çıkı
larak sonraki usulcüler tarafından kurulmuş ve bu konuda algılamaya bağlı olarak farklı sonuçlara varılmış olmasıdır.
Kiya ei-Herrasl. İbn Dakikul'id, Şehabed
din el-Karafi, Necmeddin et-TGfi gibi müellifler ise mesalih-i mürselenin bütün
müctehidlerce kaynak kabul edildiğinde
birleşirler. Onlara göre bu hususta imam
Malik'i diğerlerinden ayıran özellik, onun
masiahatiar konusunda serbest bir tutum takinarak her maslahata uymayı caiz
görmesi değil maslahata daha çok baş
vurmuş olmasıdır. Hatta Cüveyni, imam
Malik'in. sahabenin fetva ve hükümlerini
kendisine kaynak edinmiş olmakla birlikte mal müsaderesini ve devleti koruma
ve siyasi istikrar adına ölüm cezalarını caiz görmesi gibi bazı hükümlerinde fazlaca
gevşek davranmış olduğunu iddia eder.
Karafi ise Cüveyni'nin el-Gıyô.şi, Maverdi'nin el-A]fkô.mü's-sultô.niyye ve Gazzal'i'nin Şifô.'ü'l-galil'de maslahat- ı mürsele ile hüküm vermekte Malikller'i geçtiklerini, hatta ilk iki kitaptan yaptığı alın 
tılara dayanarak daha da ileri gidip maslahat-ı mürsele taraftarlarının sadece Şa 
fi'iler olduğunu söylemenin doğru ve insaflı olacağını ileri sürer (Nefa'isü 'l-uşül,
IX, 4279-4282).

Hanefi usulcüleri istislahı ya da mesalih-i mürseleyi müstakil bir kaynak olarak

386

zikretmezler. Bunun birinci açıklaması,
Hanefiler'in istihsanı istislahı da kapsayacak bir genişlikte kullanmış olmasıdır.
İkinci izah tarzı ise benzerlerine ait bir
hüküm bulunduğu halde istihsanen farklı
bir sonuca giden Hanefiler'in kural dışına
çıkmaya ihtiyaç hissettirmeyen mesalih-i
mürseleyi öncelikle kabul etmeleridir. Han efi doktrininde hukuki tefekkürün mihverini kıyasın teşkil etmesi ve kıyasın geniş kapsamlı olarak kullanılması, ayrıca
illetierin genel kural haline getirilmiş olması da istislahın müstakil bir delil olarak
zikredilmesine ihtiyaç hissettirmemiş olmalıdır (Dönmez. s. ı 93). Hatta maslahata dayalı illetierin mükelleflere ilişkin ına
nalar olduğunu ve bunların hükme illet
olamayacaklarını ileri süren Cessas gibi
erken dönem Hanefi usulcülerinin ifadelerini ölçü alan bazı usulcüler de Hanefiler'in istislaha karşı olduklarını belirtmiş
tir. Ancak mezhebin ilk müctehidlerinin
masiahat fikrinden hareketle hüküm verdiğinin azımsanmayacak örneği vardır ve
Ebu Yüsuf Kitô.bü'l-ljarô.c'da halifenin
tasarruf yetkisini açıklarken bu gerekçeye sıkça başvurur.
Şafii

mezhebinde genellikle istislaha
olumsuz bir tavrın takınıldığı kanaati yaygındır ve bazı kaynaklarda imam
Şafii'nin önceleri imam Malik gibi düşün
düğü , sonra da bu görüşten vazgeçtiği
rivayet edilir. Ancak mezhep doktrininde
istislahın ayrı bir adiandırma ve önem
kazanmamış olmasını mezhepte kıyas
kavramına çok geniş bir hareket alanı tanınmış olmasıyla açıklamak gerekir. Öte
yandan Şafii usuleülerinden Cüveyn'i,
imam Şafii'nin bir kaynağa dayanmıyor
olsa bile manayı esas almasından hareketle kaynakların sabit man al arına yakın
olması şartıyla istislahı benimsediğini ve
hükümleri mürsel milnalara göre gerekçelendirdiğini. Şehabeddin ez-Zencani ise
muayyen ve özel hükümlere dayanmasa
bile islam hukukunun genel prensiplerine dayanan mesalihe göre hüküm verdiğini ileri sürer (el-Burhan fi u ş üli'l-fıi!:h,
ll, 1 1 18; Tal].rfcü '1-fürü' 'ale'l-uş ül, s. 3203 2 5). Gazzal'i ve Arnidi maslahatın zaruri,
kat"i ve genel olması şartıyla istislahı kabul ederken İbn Dakikul"id, mezhepte birtakım görüşlerin istihsan ya da maslahata dayalı olarak verildiğini belirtir (Zerkeşi, VI , 97-98) .
karşı

Hanbeli fakih ve usulcülerinin istislah
tek bir çizgide değildir
ve mezhep içinde bu konuda birbirine zıt
görüşler vardır. Bununla birlikte onların
karşısındaki tavrı

genel hatlarıyla istislaha olumlu baktık
ları, ancak mesalih-i mOrseleyi müstakii
bir kaynak olarak değil kıyasa irca et mek
suretiyle benimsedikleri söylenebilir. Hanbel'iler'den Ebü'I-Hattab ei-Kelvezani ise
şer"i delillerden istinbatın bir türü saydığ ı
illet veya em are ile istidlalin mesalih demek olduğunu belirtir. Şafii usulcüsü İbn
Dakikul'id, istislah ile amel konusunda
imam Malik'ten sonra Ahmed b. Hanbel'in geldiğini ve muahhar kaynaklar bu
prensibin Hanbeli mezhebi tarafından
benimsendiğ i ni ifade ederken mezhebin
iki önemli siması İbn Kudame ve İbn Teymiyye istislaha karşı çıkar, ayrıca İbn Teymiyye müteahhir Hanbel'iler'in de kendisiyle aynı kanaatte olduklarını kaydeder.
Necmeddin et-TGfi. İbn Kudame'nin maslahat-ı mürseleyi delil saymad ı ğını ifade
etmesine rağmen hükümlerin gerekçelerini ortaya koyarken neredeyse şariin
mu radı olmadığı açık olan masiahat münasebetlerine dayandığını belirterek teori ve pratik arasındaki çelişkisine dikkat
çeker. Şer]fu Mul]taşari'r-Ravza adlı
eserinde maslahat-ı mürsele prensibini
benimseyen ve ictihadi olarak münasip
maslahatla genel nasların tahsis edilebileceğini savunan. ancak nasların itibara
alınmamasını emrettiği maslahata itibar
etmenin ictihadla nassı reddetmek demek olacağı için itibara alınmasının yanlışlığını vurgulayan Necmeddin et-TGfi,
Nevevi'nin Erba'in'ine yazdığı şerhte konuya geniş yer verir; ibadet ve nasların
belirledikleri dışında kalan muamelat ve
dünyevi ilişkiler konusunda di nin genel
amaçları açısından masiahat prensibinin
esas olduğunu ve dolayısıyla buna aykırı
nasların terkedilmesi gerektiğini ileri sürer. Dört Sünni ekol dışında Zeydiler'in ve
İbazıyye'nin istislah konusunda olumlu,
imamiyye ve Zahiriler'in ise olumsuz bir
tutum içinde oldukları , ancak ilke olarak
karşı olanların da başka isimler altında
aynı prensibi uyguladıkları söylenebilir.
Masiahat kavramı, İslam hukukunun
gayelerinin gerçekleştirilmesi ve korunması anlamında kullanılıp ona mevcut .
şer'i ahkam ı delillendirme ve temellendirme işlevi yüklendiğinde üzerinde hiçbir ihtilaf cereyan etmediğinden, istislahın delil değerine ilişkin tartışmalar onun
maslahatı gözetmeyi konu edinmesinde
değil dört şer"i delilden sonra beşinci bir
kaynak olarak kabul edilip edilmeyeceği
noktasında yoğunlaşır. İstislah ı ilke olarak benimseyenler, bu metoda yöneltilen
eleştirileri de dikkate alarak ona kaynak
değeri atfedebilmek için dayanılacak me-
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salih-i mürselenin şerl delillerden biriyle
çatışmayıp şer'i maksatlarla uyum içinde bulunması . sırf ibadet alanıyla ilgili ve
naslarla belirlenmiş hadler, kefaretler gibi konularla değil akılla anlaşılabilir münasebetler üzerine kurulu alanda olması
gereği üzerinde ısrarla durmuşlardır. Ayrıca istislahın dinen zaruri sayılan bir hususu korumayı yahut dinde bir zor! uğu
gidermeyi hedeflemesi, haci veya tahsini
sınıfına giren bir maslahatın cinsinin dinde muteber sayıldığını ortaya koyan baş
ka bir delil bulunması şartları da aranır.
İşievi ve Uygula ma Alanı . İstislah prensibinin müstakil bir delil olarak kabulü
klasik dönemde usulcüler tarafından tereddütle karşıianmış olsa da bu yöntem
nasların doğrudan veya dalaylı biçimde
kapsamadığı boşlukları doldurmada
önemli bir dayanak olarak fakih ve uygulayıcılara geniş bir hareket imkanı sağla
mıştır. İstislahla birlikte istihsan, zaruret
ve ihtiyaç. kamu yararı . umlımü'l-belva.
örf ve adet kuralları gibi ikinci derecedeki
kaynaklar esasen hukukçuların ve uygulayıcıların takdir haklarıyla işlerlik kazandığı için İslam coğrafyasının çeşitli bölge
ve dönemlerinde çeşitli hukuki tecrübelerin ortaya çıkmasının da önde gelen
arnili olmuştur. Elbette bu kaynaklar
arasında istislah prensibi kamu yararı
nın sağlanması ve korunması , kamunun
haklarını ilgilendiren alanlarda toplumun
ortak beklentisi yönünde icraatlar yapı 
labilmesi ve zamanın değişimine paralel
olarak bir kısım fıkhi ahkamın değişebil
mesi f ikrine belli ölçüde kaynaklık ettiği
için ayrı bir önem taşımaktadır. Bunun
için de tarihi süreçte naslarda ve klasik
fıkıh doktrininde yer alan bazı cezalarda
farklı uygulamalara gidilmesi, yeni ceza
ve vergi türlerinin ihdası, narh uygulaması , toplumsal ihtiyaç halinde sanatkar ve
i şç ile ri n ecr-i misille çalışmaya zorlanması , siyaset -i şe r'iyye an layı şın ın ortaya çı
kışı . dinin mubah kıldığı hususların yasaklanması, idari, askeri ve mali alanlarda
geleneksel yapıya uymayan köklü reformların yapılması gibi uygulamalar. daha genel bir ifadeyle kamu hukukunun çeşitli
dallarında , hatta özel hukukun kamuyu
ilgilendiren yönlerinde yapılmak istenen
düzenlemeler. çok defa doktrindeki istislah ve masiahat fikrine atıf yapılarak
açıklanmış ve savunulmuştur.
İstislah ilkesine dayalı olarak verilen hukuki hükümler. bilhassa ceza hukuku hükümleri geç dönem fıkıh kitaplarında "siyaset" ad ıyla anılm ı ştır. Hanbeliler'den

Ebü'l-Vefa İbn Akil'e göre siyaset. Hz.
Peygamber tarafından kanmadığı ve hakkında vahiy de inmediği halde insanları
iyiliğe yaklaştıran ve fesaddan uzaklaştı
ran uygulamalardır (İbn Kayyim el-Cevzi yye, s. 17) . Hanetiler'den Ekmeleddin
el-Baberti ise onu . "hakkında şer 'i bir
hüküm bulunan bir suçun cezasını fesadı tamamen ortadan kaldırmak için ağır
laştırmak" şeklinde tanımlamış ve İbn
Abidin de tanımda geçen " şer 'i bir hüküm " ifadesinden hareketle siyasetin
belli bir nas tarafından açıklanmamış olsa bile şer! ahkam altına girdiği yorumunu yapmıştır. Yine şartlar gerekti rdiğin
de cezanın indirimi. tecili yahut tamamen
düşürülme yoluna gidilmesi de siyaset
çerçevesinde ele alınmıştır. Nitekim bu
anlayışı dile getiren İbn Nüceym 'e göre
siyaset idarecinin . hakkında cüz'i bir delil bulunmasa bile masiahat olarak gördüğü bir şeyi yapmasıdır ( e l-Baf:ırü 'r-ra'ik,
V, ll). Cezanın ağırlaştırılması prensibinden daha geniş bir anlam taşıyan ve
hukukun bütün alanlarınateşmili mümkün olan bu yaklaşım istislahın fürlıda
daha işlevsel şekilde takdimi mahiyetindedir. Ayrıca kaynaklarda siyaset örnekleri olarak Hu! efa-yi Raşidin döneminden
verilen uygulamalarla istislaha verilen örnekler de aynı olup siyasetin, hukuki alanda nasların açık beyanı bulunmayan konularda yönetimin takdir yetkisi olarak
ortaya konduğu görülmektedir. Bu tür
siyaset kanunları şer'i ahkamı tamamladığından ona uygunluğunu ifade için de
"siyaset-i şer ' iyye" şeklinde nitelendirilmiştir.

İstislah prensibinin siyasette ve kamu
düzeniyle ilgili uygulamalarda sıkça dile
getirilen bir meşruiyet aracı olması aynı
zamanda onun adil olmayan idareciler
tarafından istismar edilmesi, yaptıkları
na şer! bir dayanak bulamayan idarecilerin kamu yara rı . devletin bekas ı, alemin
nizarnı gibi gerekçelerle bu prensibi zaman zaman amacı dışında ve meşru olmayan bir zeminde kullanması yanlışlı
ğını da beraberinde getirmiştir. Cüveyni
bu şekilde devlet idaresinin diktatörlerin
adeti olduğunu ve sahabe asrından sonra ortaya çıktığını söyler. Halkın ağır vergi
yükünden suçlunun malının müsaderesine, işkencenin cevazından devlet başka
nının ta'zir cezasına ilişkin takdir hakkı
nın idam cezasını da içine alacak şekilde
genişletilmesine kadar bir dizi uygulama
böyle bir kamu yararı gerekçesiyle temellendirildiğinde hukukun üstünlüğü
ve kanunilik ilkelerinin ağır yara alması

kaçınılmazdır. İslam hukukçu l arının çoğunluğunun

istislah prensibini ve bunun
olan masiahat kavramını nasların açık hükmünü terketme ve naslara
aykırı hüküm üretme değil , nasların boş
luğunu aradaki f ikri bütünlüğü ve hiyerarşiyi koruyarak doldurma aracı olarak
tanıtmasının temelinde de nasların hakimiyeti adı altında kanuniliği. hukukun
egemenliğini ve kişilerin temel haklarını
koruma, masiahat prensibinin keyfi ve
haks ı z uygulamalara alet edilmesini önleme düşüncesi yatmaktadır. İstisiaha
karşı çıktimasının ya da maslahatın muteber olabilmesi için vazgeçilmez bazı
şartların ileri sürülmesinin de amacı bu
olmalıdır. Hatta fıkıh usulünde beyan anlayışının ve literal yorumun ön plana çık
ması . usulcülerin her bir delil ve terimin
kavramsal çerçevesini çizmekte aşırılı
ğa varan bir titizlik göstermesi. esasen
doktrinin böyle tarihsel değeri ön planda
olan bir işlev üstlenmesinin ürünüdür.
dayanağı

Osmanlı dönemi fıkıh usulü eserlerinde. Osmanlı u lemasının klasik doktrini izleyerek genellikle istislahı tartışmalı bir
prensip olarak tanıtıp fazla öne çıkarma
dığı. buna karşılık şeyhülislam fetvaların 
da. kanunnamelerde ve siyasi uygulamalarda " maslahat-ı amme" . " nizam-ı alem"
ve "siyaset" adı altında bu prensibe sıkça
atıfta bulunulduğu görülür. Sultanların
teşriisıfat ve yetkileri, kardeş katli, klasik doktrine aykırı ya da ilave suç ve ceza
türlerinin ihdası. miri arazi rejimi, icareteyn ve gedik usulü. muamele-i şer ' iyye
ile işletilen para vakıfları ve şer! hukukun yanı başında örfi hukukun oluşumu
gibi Osmanlı hukukunun ayıncı özelliklerinden sayılan birçok uygulamada istislah prensibinin taşıdığı ana fikirden yararlanıldığı ya da bu yönde aç ı klamaların
yapıldığı görülür. Ancak bir uygulamanın
masiahat düşüncesiyle temelle n dirilm i ş
olm as ı veya devlet gücünü a rkas ın a alması . ona hukuk düşüncesinin evrensel
ve ideal zemininde teorik meşruiyet değil ancak tarihi süreçte fiili bir gerçeklik
kazandıracağı ve son tahlilde onu tartışı
labilir olmaktan kurtarmayacağı için istislah düşüncesi olan -olması gereken ayırı
mında sadece olanı onaylayıcı olmayıp olması gerekeni araştırıcı ve eleştirel bir
bakış açısını besleyici bir işieve de sahiptir. M e celle'de halka yönelik tasarrufların maslahata dayanması (md . 58). toplum menfaatinin fert menfaatine tercih
edileceği, ağır zararın hafif zarara katlanılarak giderileceği gibi ilkelerden söz
edilmesi de (md . 26- 29) aslında hukuk,
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idare ve siyaset alanında maslahatın esas
alınması gereğine vurguyu içeren ve yapılanları meşrulaştırıcı değil yapılacak
olanları

yönlendirici bir üsluba sahiptir.

Son iki yüzyıla gelindiğinde islam dünyasında ıslah. tecdid ve hukukta modernleşme fikrinin canlılık kazanmasıyla klasik
doktrindeki masiahat kavramı bağımsız
bir prensip olarakyeniden keşfedildi. Klasik kaynaklarda meşruluğu sorgulanan
ve kabul edenlerce de oldukça sınırlayıcı
şartlar ileri sürülen bu prensip modern
dönemde çerçeve ve işlevi genişletilerek
islam hukukuna değişim kabiliyeti ve dinamizm kazandıran kilit bir kavram olarak öne çıkarıldı. Kuzey Afrika ve Mısır
uleması tarafından dile getirilmeye baş
lanan bu tezin Osmanlı aydınları arasında
daha geniş bir yelpazede ilgi gördüğü ve
günümüzdeki entelektüel din yorumuna
da önemli ölçüde kaynakiİk ettiği görülür.
Gerek bu gelişmeleri gerekse günümüzde maslahata dayalı çözüm üretme ve
dinin mevcut hükümlerine bu eksende
yorum getirme konusunu ele alan bir dizi
yayının ve bilimsel çalışmanın ortaya çı
kışını. bu arada_klasik dönemden maslahat fikrine ağırlık veren alimierin ve çözüm örneklerinin seçilerek onlar üzerinden çağayönelik mesajların verilmesini
ve böyle bir yaklaşımla değişim taleplerinin karşılanmaya çalışılmasını. salt daktriner ve teorik bir yöneliş olarak görmek
yerine yerel siyasetten uluslararası ilişki
lere. modern hayat tarzının ürettiği dünya görüşünden dogmatik fıkıh anlayışının
yol açtığı sıkıntıya kadar farklı etkilerin
altında oluşan ve pratik yönü ağır basan
bir sürecin parçası olarak değerlendirmek
gerekir.
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( ,ı.;z,..~ı)
külli hüküm veya kural dışında
tutmak anlamı çerçevesinde
Arap edebiyatı, fıkıh ve kelam ilminde
kullanılan bir terim.
L
.J
Bir

şeyi

Sözlükte "dürmek, kıvırıp bükmek; ayı
ikinci olmak" anlamlarındaki seny kökünden türemiştir. Nahiv alimleri istisnayı "illa vb. bir edat vasıtasıyla çoğu n (bütünün 1 genelin 1 cinsi n)
hükmünden azı (parçayı 1 özel i 1 ferdi) hariç
rıp uzaklaştırmak;

tutmak" şeklinde tanımlamışlardır. Edattan önce geçen bütün veya genel konumdaki öğeyemüstesna minh (kendisi hak. k ı nda verilen hükümden bir başkasının
hariç tutulduğu unsur), edattan sonra
gelen cüz veya özel konumdaki öğeye de
müstesna (geneli n 1 bütünün hükmünden
hariç tutulan unsur) adı verilir. Bu sebeple
her istisna cümlesinde müstesna, müstesna min h ve istisna edatı olmak üzere
üç öğe bulunur.
istisnanın muttasıl-münkatı', tam-müferrağ,

muceb- menfi olmak üzere altı
Müstesna müstesna minhin
türünden ise istisna muttasıldır. istisna
deyince ilk akla gelen ve dilde en çok kullanılan tür bu istisnadır. Gerçek anlamda
istisna da muttasıl olan dır. İstisnanın tanımı bu durum esas alınarak yapılmış
tır. Müstesna, müstesna minhin cinsinden değilse ve onun bütününe dahil bir
birim olarak bulunmuyarsa istisna m ünkatı' adını alır. Bundan dolayı münkatı'
olana istisna denilmesi mecazidir. Ancak
her iki türe istisna adının verilmesinin
gerçek anlamda olduğunu söyleyenler de
vardır. Cümle içinde müstesna minh geçiyorsa tam istisna, geçmiyorsa müferrağ istisna adı verildiği gibi istisna cümlesi olumlu ise muceb, olumsuz ise menfi
(gayri mOceb) istisna denilir. Müferrağ istisna muttasıl nevinden olur.
çeşidi vardır.

Belagat alimleri "çoktan azı, genelden
özeli çıkarma" anlamına ilave olarak bir
anlam ve ifade güzelliği içeren istisnalara, manaya güzellik katan (el-muhassinatü'l-ma'neviyye) söz sanatlarından sayarak
bedi' ilminin bölümleri arasında yer ver~
mişlerdir. Edebi anlamda istisna terimini
ilk defa kullanan Ebu Hilal el-Askeri, Kitfıbü'ş-Şınfı'ateyn adlı eserinde istisnaya ayırdığı bölümde "te'kidü'l-medh bi-ma
yüşbihü'z-zem" (yergi biçimindeki ifadeyle övgünün pekiştirilmesi) ile öndeki ifadeden yanlış aniaşılma ihtimalini ortadan
kaldıran sakınca kaydı demek olan "ihtiras" nevilerini edebi istisnanın iki temel
kategorisi olarak ele almıştır (s. 459-460) .
Bakıliani bu iki türden sadece birinciye
istisna adını vermiştir (bk. bi bL). ibn Reşil5 ise ihtiras ve ihtiyatın ayrı bir tür olduğu, bunların istisnaya dahil edilerneyeceği görüşündedir (el-'Umde, ll, 50) Hatib
et-Tebrizi ile Ebu Tahir el-Bağdadi de aynı
görüşü benimsemiştir. Muzaffer el-Alevi
şiirde istisnaya "te'kidü'l-medh bima yüş
bihü'z-zem" adının verildiğini söyler. istisnayı lugavi (nahvt) ve sınai (edebi 1 bediT}
olarak ikiye ayıran İbn Ebü'l-isba' sınai is-

