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hammed b. Abdurrahman es-Sehfıvi
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sek lisans tezi hazırlamıştır ( 199 3, SÜ
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Genelde dinin, özelde ibadetler
ve hukuk alanındaki dini hükümterin
gayeleri anlamında bir tabir.

_j

Sözlükte "bir şeyi hedeflemek, ona yönelmek" anlamındaki kasd kökünden türeyen ve "niyet, amaç" gibi manalarda
kullanılan maksıd kelimesinin çağulu olan
makasıd İslami literatürde geniş anlamıyla "din". daha dar anlamıyla "dini bildirime dayalı arneli hükümler" manasın
daki şeriat kelimesiyle birlikte kullanıldı
ğında "di nin gayeleri" ya da "naslarda yer
alan arneli hükümlerin gayeleri" anlamı 
na gelmektedir. Bu kavramın daha çok
İslam hukukçularınca ele alınması ikinci
mananın öne çıkmasına sebep olmuş ,

hatta zamanla fıkhl hükümlerin gayelerini. yani gerek naslarda açıkça belirtilmiş gerekse ictihad yoluyla ulaşılmış
dini- hukuki düzenlemelere hakim olan
amaç unsurunu ifade eden bir tabir haline gelmiştir. Fıkıh literatürünü oluşturan
değişik eser türlerinde ve özellikle usul
eserlerinde "makasıdü'ş-şerla, makası 
dü'ş-şari', makasıdü't-teşrl. el-makası

dü'ş-şer'iyye"

len

gibi tamlamalarla ifade edi-

makasıd düşüncesinin çağdaş bazı

çalışmalarda "ehdafü'ş -şerla, rühu'ş-şe

rla" gibi tabirlerle de ele
mektedir.

alındığı

görül-

Klasik dönem İslam alimleri makasıdın
önemine vurgu yapan ifadeler kullanmış
ve şariin gayelerinin neler olduğu hususunu açıklığa kavuşturmaya çalışmış olmakla beraber bunun için bir tanım yapma ihtiyacı duymamışlardır. Bilindiği kadarıyla bu konuda ilk tanıma Muhammed
Tahir İbn Aşür'un (ö. 1973) eserinde rastlanmaktadır. Ancak İbn Aşür bu kavram
için toplu bir tanım vermemiş. makasıdı
genel ve özel olmak üzere ikiye ayırıp her
birini tanımlamıştır. Ona göre genel makasıd, şariin şer! hükümlerin sadece bir
kısmında değil bütününde veya büyük
çoğunluğunda göz önüne aldığı mana ve
hikmetlerdir. Özel makasıd ise şariin insanların özel hukuki tasarruflarında (her
bir hukuki fiille ilgili düzenlemedel onların yararlı amaçlarını gerçekleştirmek veya genel menfaatlerini korumak için hedeflediği niteliklerdir ( Ma~aşıdü 'ş-şeri'ati 'l-is
lamiyye, s. 51. 146; açıklaması için aş. bk.).
Makasıdın terim anlamı için İbn Aş ur sonrasında kaleme alınan çalışmalarda birçok tanım verilmişse de bunları" İslam'ın
getirdiği hükümlerin gayeleri" şeklinde
özetlemek mümkündür. Klasik literatürde
makasıd kavramıyla yakından ilişkisi olan
birçok terim bulunmaktadır. Mesela "hikmet (hikmet-i teşri'). illet, sebep , mana,
münasip vasıf" gibi terimierin özellikle
bir kısım tanımları bazan doğrudan makasıd anlamında kullanılsa da yaygın biçimde makasıd terimi bütün hükümleri
kapsayan genel amaçlar, diğer terimler
ise belirli hükümlerin özel amaçlarıyla
ilgili olarak kullanılmaktadır.
Fikri Temelleri. Kur'an - ı Kerim'in birçok ayetinde evrende bir nizamın bulunduğu, hiçbir şeyin boşuna yaratılmayıp
bir amaca dayandığı , kainattaki varlık ve
oluşların insanın hizmetine verildiği. bu
durumun evrendeki bütün varlıklar içinde özellikle insanı gaiyyet planında merkezi bir konuma getirdiği belirtilir. İslam
alimleri bu ayetlerden , buralarda yalnız-

ca kozmalajik bir hakikatin vurgulanmasının değil kainatta belirli bir mevkiye
yerleştirilmiş olan insanda ahlaki şuuru
uyandırmanın amaçlandığı sonucuna
ulaşmış olmakla beraber (bk. GAiYYET).
kullara yönelik ilahi emirlerin gal ciheti
bazı kelam problemleriyle karma biçimde ele alındığından ibadetler ve hukuk
alanındaki dini bildirimierin amaçları konusunda farklı eğilimler ortaya çıkmış
tır. Allah'ın kulları için iyi olanı yapmak
ve faydalı olanı emretmek zorunluluğu
nun bulunup bulunmadığı (vücObü' l-aslah) ve dini sorumluluk bağlamında insan fiilierinin iyilik ve kötülüğünün akıl
la bilinip bilinemeyeceği (hüsün-kubuh)
meselesinde ortaya çıkan eğilimler. makasıd düşüncesinin temelinde yer alan
ta'lll konusuyla ilgili görüşler için de yönlendirici bir etkiye sahip olmuştur. Özetle. Mu'tezile ve Matürldiyye ekallerinin
yaklaşımı Allah ' ın fiillerinin , dolayısıyla
hükümlerinin bir gayeye yönelik (muallel)
olduğunu söylemeyi mümkün kılarken
Eş'ariyye'ye mensup İslam alimlerinin bunun teorik olarak ifade edilmesini bazı
kelaml mülahazalarla sakinealı bulduğu
görülür (bk. HÜSÜN ve KUBUH ; iLLET;
TA'LIL). Kelam sahasındaki bu görüş ayrılığına rağmen temelde hükümlerin
amaçlarını ortaya çıkarmaya yarayan ta'm işlemi fıkhl düşüncenin vazgeçilmez
bir öğesi olduğundan fıkıh usulünde ahkamın ta'lll edileceği ilkesi -Zahirller gibi
ta'lll fikrine bütünüyle karşı çıkanlar
hariç- alimlerce genel kabul görmüş ve
karşılaşılan yeni fıkhl meselelerin çözümünde ta'lll yöntemi uygulanagelmiştir.
Nitekim günümüze ulaşmış ilk usul eseri
olan İmam Şafii'nin er-Risfıle'sinden itibaren yazılan usul kitaplarının büyük çoğunluğunda ta'lll düşüncesinin açık bir
göstergesi olan kıyas bir hüküm çıkarma
metodu olarak yerini almış. kıyas dışın 
daki ictihad türlerinde de her dönemde
ta'llle başvurulmuştur.
Makasıd

fikrinin temellerinden biri de
birlikte sahip olduğu özellikleri" anlamında kullanılan "fıt
rat" ile makasıd arasındaki ilişkidir. Bu
hususa büyük önem veren İzzeddin İbn
Abdüsselam'a göre Allah, insanların fıt
ratına genel olarak faydayı belirlemeye
yarayan bilgileri yerleştirmiştir. Mesela
çok faydanın az faydaya veya az zararın
çok zarara tercih edilmesi gerektiği insanların fıtratına yerleştirilen bir kuraldır. Bu sebeple zaruri faydalar konusunda filozofların görüş leriyle şer'l hükümler aynı noktada buluşmaktadır (~ava'i"insanın yaratılışıyla
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dü'l-af:ıkam, ll, 60). Fıtrat-makasıd iliş
kisine dikkat çeken İbn Aşur ise fıtratın
Allah 'ın yarattıklarında gözettiği düzen
olduğuna işaret ederek bu açıdan İslam
hukukunun genel amacının insan fıtratı
nı koruma ve bozulan yanlarını düzeitme

şekilde işleyerek makasıd anlayışına

geyenilikler inkar edilemez. Gazzall
ile birlikte yeni bir aşama kaydeden makasıd düşüncesi izzeddin İbn Abdüsse-

tirdiği

lam'ın Kavfı'idü'l-af:ıkdm

ii meşfılif:ıi'l

enfım'ı, Şehabeddin

ri'a.ti'I-İslamiyye, s. 56-59) . islam'ın fıtrat
dini oluşu, bu dinin insanın yarat ı lıştan
gelen özellikleriyle uyum içinde bulun-

ei-Karafi'nin el-Fun11{u gibi eserlerde daha geniş biçimde
ele alınmış, nihayet Şatıbl'nin bu alanın
en seçkin kitabı sayılan el-Muvfıfa]fiit'ın
da müstakil bir teoriye kavuşturulmaya

ması anlamını taşır. Dolayısıyla İslam'ın

çalışılmıştır.

olduğunu vurgulamıştır (Ma~aşıdü'ş-şe

getird iği

hükümler, insani bir medeniyetin oluşturulması için gereken ihtiyaçları
karşılama k durumunda olduğundan
islam'ın insan fıtratına ters düşen herhangi bir hüküm içermesi düşünülemez
(Alla! el-Fas!, s. 66-67).
· Terimleşmesi ve Literatür de Yerini Alması. Saha be döneminden itibaren İslam

alimlerinin ictihadlarında hükümlerin gerekçeleri ve hedeflerine önem veren bir
tavır ortaya koymaları , gerek usul gerekse fürG alanındaki teorik fıkıh incelemelerinde bir yandan her bir hükmü n amacı,
öte yandan genel olarak şeriatın amaçları
üzerinde durulması ve bu konuda bir terimleşme sürecinin başlaması sonucunu
beraberinde getirmiştir. Ancak fıkıh usulü eserlerinin özellikle kıyas bölümlerinde
her bir hükmün gerekçesi ve amacının
belirlenmesi ve bunun sonuçları konusu
ayrıntı lı biçimde incelenmiş ve zengin bir
terminoloji meydana getirilmiş olmakla
beraber (bk. iLLET; KIYAS ) genel olarak
dini-hukuki düzenlernelerin amaçları konusu bu eserlerde belirli bir yer tutmamıştır. Kıyas bahislerinin yanı sıra maslahat fikrine dayalı çıkarımların, özellikle
istidlal, istislah ve istihsan kavramlarının
ele alındığı bölümler bu konudaki incelemelerin en fazla yoğunlaştığı yerler olmuştur. Makasıd düşüncesinin terimieş

me sürecinde öncü bir konuma sahip
olan imamü'I-Haremeyn ei-Cüveynl maksud, maksıd, makasıd ve garaz kelimelerini "şer! hükümlerin gayeleri" anlamın
da eserlerinin birçok yerinde kullanarak
konunun önemini vurgulamış ve hükümlerin belirli amaçlar için konduğunu kavramayanları bu hususta basiretsiz davranınakla itharn etmiştir (el-Burhan, I,
295; ll, 913,925, 961; ei-Gıy8.s'i, s. 72, 90,
181, 183).
Cüveynl'nin öğrencisi Gazzall'nin de
konusundaki görüşlerini hocasının verdiği örnekleri kullanarak açıkla
dığı ve onun yaptığı ayırımlardan etkilendiği görülür (ei -Müstaşfa, ll, 489 vd.;
Şifa'ü'l-galfl, s. 162 vd., 2 ı ı vd .) . Ancak
Gazzall'nin konuyu daha açık ve geniş bir
makasıd
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el-Muvdfa]fat'ı

yazmadaki birinci amagaye meselesini işlernek olduğunu
belirten Şatıbl, klasik fıkıh usulü eserlerinde ele alınan konulara makasıd bahsini
ilave ederek onu usul ilmiyle mezcetmiş
tir. Kitabının beş ana bölümünden hacmi en uzun olan ikinci bölümünü makasıda ayırmış, diğer bölümlerde yeri geldikçe bu konuya temas etmiş ve bu yaklaşımıyla dini-hukuki hükümlerin ele alı
nış biçiminde yeni bir çığır açmıştır. Onun
makasıd bahsini ele almasındaki temel
hedeflerinden biri şer! hükümlerde kesinliği sağlayacak bir delile ulaşma gayretidir. Aradığı bu kesinliği türnevarım
(istikra) yönteminde ve bu yöntemle ulaş
tığı şer'l gayelerde bulan Şatıbl. fıkıh
usulü ilmine getirdiği bu yeniliğ i n bid'at
olarak nitelendirilmesinden çekinerek
eserinde izlemiş olduğu yöntemin Kur'an ve Sünnet' e, Selefin v.e daha sonraki
islam alimlerinin anlayışına uygun olduğunu. hatta kendisinin bu yolla Maliki ve
Hanefi usulünü uzlaştırdığını belirtmiş
tir (ei-Muvafa~at, I, 8-l 7 vd .) .
cının

Şatıbl'den

sonra usul eserlerinde makonusunda önemli bir gelişme kaydedilmemiş, klasik görüşlerin tekrarıyla
yetinilmiştir. Modernleşme sonrası islam dünyasının karşı karşıya bulunduğu
problemierin aşılması yolunda atılacak
önemli bir adım olarak İslam hukukunun
ihyası ve tecdidi meselesi gündeme geldiğinde makasıd bahsi tekrar ele alın
kasıd

mış, Şatıbl'nin el-Muvdta]fat'ı yayım
lanmış

ve eser ilim adamlarının çalışma
tutmaya başlamıştır. Tunus
müftüsü ve ZeytGniyye Üniversitesi Rektörü Muhammed Tahir İbn Aşur. Şatı
bl'nin yolunu izleyerek Ma]fiişıdü 'ş-şe
ri'ati'l-İslfımiyye adıyla bu konudaki ilk
müstakil eser olma özelliğini taşıyan kitabını kaleme almıştır. İbn Aşur eserinde, özellikle Şatıbl ile başlayan makasıd
teorisini geliştirme çabalarını bir adım
daha ileriye götürerek makasıdın fıkıh
usulünden bağımsız bir ilim dalı haline
getirilmesi gerektiğini savunmuştur.
larına ışık

Temel Kavram ve Meseleler. Makasıd

konusuna temas edilen eserlerde islam'ın getirdiği h üküınierin nihai gayesinin insanların maslahatlarını gerçekleş
tirmek, yani yararlı sonuçların elde edilmesini ve zararlı olanların giderilmesini
sağlamak olduğu ve bu noktada İslam
alimleri arasında görüş birliğinin bulunduğu ifade edilir. Bu husustaki bütün
delillerin türnevarım yoluyla incelenmesi
sonucunda kesin olarak şer'1 h üküınierin
belirli faydaların gerçekleştirilmesini hedeflediği tezine ulaşılır (Şatıbl, ll, 79-82).
Nitekim, "Allah bozgunculuğu sevmez"
(el-Bakara 2/205); "Birbirinizin mallarını
haksız yollarla yemeyin" (en-N isa 4/29);
"Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez" (ei-Bakara 2/185); "Allah adaleti,
iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder" (en-Nahl 16/90) gibi ayetler ve "Din
kolaylıktır" (Buharl. "Iman", 29); "Zarar
vermek ve zararla karşılık vermek yoktur" (İbn Mace, "AJ::ıkam", ı 7) gibi hadislerde dini bildirime dayalı hüküınierin ana
gayesinin insanların faydasını gözetmek
ve onlardan zararı savmak olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda maslahat. insanla ilgili dünyevl ve uhrev1 bütün faydalı sonuçları ifade eden bir kavram olarak kullanılır. Bu açıdan makasıd ile mesalih arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Hatta makasıd mesalihi kuşat
tığı için her iki kavram birbirinin yerine
kullanılmıştır. islam alimlerince zikredilen diğer genel hukuki gayeler ise maslahat kavramı kapsamında sayılmakta ve
onun gerçekleşmesine vasıta olarak görülmektedir (bk. MASLAHAT).
Gazzall, şer'I-ameli hükümlerde söz
konusu olan maslahatın, mutlak anlamda bir faydanın sağlanması veya bir zararın önlenmesinin ötesinde hukukun konmasındaki temel gayenin (maksGdü'ş
şer') korunması olduğunu vurgularken
(ei-Müstaşfa, ıı, 481-482) Şatıbl, hükümlerde maslahatın tesbitinin sadece dünyev1 faydaların teminine yönelen nefs(
isteklere göre değil dünya hayatının
ahiret hayatı için yaşand ı ğı gerçeği göz
önünde bulundurularak yapılması gerektiğini söyler ve şer'1 hükümlerin insanları nefsl isteklerinden uzaklaştırarak
Allah'a kul olmalarını sağlamak için konulmuş olduğunu ifade eder (ei-Muvafa~at, ll, 63-65) .
İslam teşriinin ana gayeleri, korunması
hedeflenen yararların önem derecesi açıc
sından üç kademeli bir tasnife tabi tutulmuştur. Temelini Cüveynl'nin attığı bu
taksim talebesi Gazzall tarafından "za-
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rilriyyat, haciyat. tahslniyyat" şeklinde
adlandırılarak literatürdeki yerini almış
tır. Zarilriyyat, en üst düzeydeki yararları. yani toplumun varlığı ve dirlik düzenliği için vazgeçilmez temel hak ve değer
leri ifade eder. Bunlar genel makasıd kıs
mına dahil olan hayat (can). nesil (nesep,
ırz). akıl. mal ve dinin korunması şeklin
de özetlenir ve literatürde "zarilriyyat-ı
hamse, makasıd-ı hamse, külliyyat-ı
hams" gibi adlarla anılır. Bazı alimler tarafından zarilriyyatın bu beş temel esasla sınırlı olduğu ifade edilmiş (Seyfeddin
ei-Amidl, IV, 394). ancak diğer bazıları
adalet (İbn Rüşd, II, 475-476; İzzeddin
İbn Abdüsselam, ı. 156), Allah'a kulluk
(İzzeddin İbn Abdüsselam. I, 135; Şatıbl,
Il, 289), erdemli bir toplum oluşturma
(İmamü'I-Haremeyn ei-Cüveynl, el-Gıyaşf,
s. 181; İbn Rüşd, ı ı. 475). eşitlik (M. Tahir
İbn AşGr, s. 126). yeryüzünün iman (Alla!
el-Fas!, s. 41). hürriyet (M. Tahir İbn Aş Gr,
s. 130), sosyal düzenin ve güvenliğin sağ
lanması (Şah Veliyyullah ed-Dihlevl, I, I 30131; M. Tahir İbn Aş Gr, s. 139) gibi özellikle
yaşadıkları zamanların yükselen değerle
rini göz önünde bulundurarakyeni amaçlar belirlemişse de zikredilen bu gayeterin esas itibariyle beş temel esasın korunması kapsamına dahil olabileceği görülmektedir. Haciyat, zaruret derecesinde olmamakla birlikte ferdi ve içtimal
hayatın düzenli biçimde yürümesini sağ
layan, karşılanmaması zorluk. huzursuzluk ve sıkıntıya sebebiyet veren faydalardır. Satım, kira vb. akidlerin meşru kılın
ması, bu tür faydaların sağlanması için
konmuş hükümterin örneklerini oluştu
rur. Tahslniyyat da ahlaki erdemterin geliştirilmesi. görgü kurallarına uyulması
vb. yollarla sağlanan, zaruret ve ihtiyaç
derecesine ulaşmamakta birlikte hayatı
kolaylaştıran ve güzelleştiren faydaları
ifade eder. Temizlikle ilgili hükümler, yeme içme adabı, zararlı ve dinen necis
nesnelerin satım sözleşmesine konu edilmesinin yasaklanması, bu tür faydanın
sağlanması amacını taşıyan hükümlere
örnek gösterilir. Ayrıca Gazzall. her kısma
ait tamamlayıcı nitelikte faydalar bulunduğuna da işaret etmiştir ( el-Müstaşfa,
Il, 48l;Şifa'ü'l-galil, s. 161-162, 208).
Ta'Jllin önemli bir türü olan hikmetle
ta'lll meselesi de gayeyi esas alan ictihadın ve makasıd teorisinin önemli konularından birini oluşturur. Masiahat ve
makasıd anlamlarını içeren hikmetle ta'111. özellikle hikmetin belirlenmesindeki
sübjektifliğin hukuki istikrarı zedeleyeceği endişesiyle usulcülerin çoğunluğu

tarafından caiz görülmemişse de Gazzall
ve Arnidi gibi usulcüler. sınırları belli ve
açık bir vasıf olması durumunda hikmetle ta'lllin kabul edilebileceğini savunmuş
lardır (Şifa'ü'l-galil, s. 615 vd.; el-İf:ıkam,
III, 186). Usulcülerin bu farklı yaklaşımı
na rağmen uygulamada islam hukukçuları. naslar ve makasıdı beraberce değer
lendirerek istislah ya da istihsan gibi adlar altında aslında hikmetle ta'lll esasına
dayanan birçok ictihad örneği ortaya koymuşlardır. Diğer taraftan kıyasın temel
unsuru olan illeti belirleme yollarının en
önemlisi olan münasebet, hüküm ve illet
arasındaki uygunluğun araştırıtmasını

ifade eder. Dolayısıyla ilietin hükmün
hikmetini. yani bu hükmün konmasında
gözetiten amacı ve sağlamak istediği yararı gerçekleştirip gerçekleştiremeyece
ğinin araştırılması
açısından

da makasıd düşüncesi
büyük önem taşımaktadır.

Makasıdın ayrı

bir bilim

dalı sayılacak

derecede önem kazanması genel makasıd anlamının öne çıkmasıyla olmuştur.
Zira belirli hükümlerle ilgili özel amaçları
ifade etmek için illet veya hikmet gibi
terimler yeterli olmaktaysa da geniş anlamıyla makasıdı başka bir terim ifade
edememektedir. Bundan dolayı özellikle
çağdaş islam hukuku literatüründe makasıdü'ş-şerla tabiriyle daha çok hukukun
genel amaçları kastedilmektediL İbn
AşGr'un. "şer'! hükümterin sadece bir kıs
mında değil bütününde veya büyük çoğunluğunda göz önüne alınan mana ve
hikmetler" şeklinde tanıttığı bu tür
amaçların temel karakteristiği ve belli
başlıları hakkında gerek bu müellifin gerekse başka çağdaş müelliflerin eserlerinde geniş açıklamalar vardır. Yukarıda
belirtilen anlamıyla masiahat fikrinde bir7
leşen bu amaçlar Allah'a kulluğun. adaletin ve toplumsal düzenin sağlanması,
eşitlik ve hürriyet, erdemli bir toplum
oluşturma, yeryüzünün iman. itidal ve
kolaylık, uygulanabilirlik gibi başlıklar altında incelenir.
Bununla birlikte genel amaçların tesbiti kadar özel amaçların tesbiti de büyük önem taşımaktadır. Hukukun belli bir
dalıyla veya her bir hukuki müesseseyle
ilgili olarak gerçekleşmesi istenen bu gayet ere rehin akdinde teminatın sağlan
ması, nikah akdinde aile düzeninin tesisi,
boşanmanın meşru kılınmasında sürekli
zararın önlenmesi örnek verilebilir (M.
Tahir İbn AşGr, s. 146) Hukukun değişik
alanlarıyla ilgili özel amaçların bağımsız
olarak tesbit edilmesi. bir taraftan genel

amaçların tesbitini kolaylaştırırken diğer
taraftan belirli alanlarda yapılacak olan
cüz'l ictihad faaliyetlerinin sağlıklı ve
doğru bir şekilde yapılmasını temin edecektir. Alaeddin Muhammed b. Abdurrahman ei-Buharl'nin, Şatıbl'nin bir usul
konusu olarak ele aldığı makasıd ilkesini
dini hükümterin tek tek amaçlarını açık
lamak suretiyle meseleler üzerinde uygu-

ladığı Melp'isinü'l-İslô.m

ve şerô.'i<u'l

İsldm adlı eseri bu alanda oldukça önem-

lidir.

Şah

Veliyyullah ed-Dihlevl de }fückendi ifadesine göre şer'! hükümterin hikmetlerini ortaya
koymak amacıyla kaleme almıştır. "İimü
esrari'd-dln" adını verdiği bu ilim ona göre. dinin doğru anlaşılması ve uygulanması için hikmetterin bilinmesi şart olduğundan şer'! ilimterin en üstünüdür
(fjüccetullahi'l-baliga, 1, 3)
cetullahi'l-bô.liga'yı

Makasıdı belirleyebilmek için Cüveynl,
Gazzall ve İbn Abdüsselam'ın türnevarım
yöntemine atıfta bulundukları görülmekle beraber bu konuyu özel olarak inceleyen ilk müellifin Şatıbl olduğu söylenebilir. Özellikle Şatıbl ve İbn Aşilr'un
açıklamalarından hareketle makasıdı be. Iirtemek için önerilen başlıca yöntemleri
şöylece ifade etmek mümkündür: Açık,
kati veya katiye yakın nasların delaletlerini esas almak. bir amacı açıkça belirten
nasları tesbit etmek, illetterin ve diğer
delillerin birleştiği ortak noktaları tümevarım yoluyla belirlemek. tali gayeleri
asli gayetere tabi kılmak. şariin hüküm
koymadığı durumları dikkatle inceleyip
bundaki amacı tesbit etmeye çalışmak.

Önemi ve işlevi. islam dini ve hukukunun ana kaynakları olan Kur'an ve Sünnet'in doğru biçimde anlaşılarak yorumlanmasında, bu kaynaklardan hüküm çı
karılmasında ve çelişkili gibi görünen deliller arasında yapılacak tercih işleminde
olduğu gibi, hakkında nas bulunmayan
konulardaki hukuki boşluğu doldurmaya
yönelik istislah ve istihsan benzeri ictihad faaliyetlerinde de naslarda gözetiten amaçların dikkate alınmasının gerekliliği, bütün bu ictihad faaliyetleri için hayati önemi haiz olan makasıdü'ş-şerlanın
İslam kültür ve hukukunun en önemli
kavramları içinde yer alması sonucunu
doğurmuştur. Cüveynl ve Gazzall gibi
usulcüler tarafından ictihadın şartları
arasında sayılan, şariin gayelerinin tam
olarak anlaşılması. Şatıbl tarafından önemi daha da vurgulanarak ictihad faaliyetinin vazgeçilmez şartı sayılmıştır. Şatı
bl'ye göre fıkıh alimlerinin düştükleri ha-
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talar. daha çok ictihad ettikleri konuda
şariin gayelerini gözden kaçırmaları neticesinde meydana gelmektedir. Bu sebeple şariin hükümleri vazetmedeki gayeleri bilinmeden fıkıh bir bütün olarak
kavranamaz ve bu durumda cüz'l deliller
parçacı bir yaklaşımla temel esaslara ters
düşecek biçimde yorumlana bilir. Nitekim
geçmişte bu yaklaşımın na sların yanlış
yorumlanmasına sebep olduğu ve Haricllik, Zahirilik gibi aşırı akımların dağma
sına yol açtığı görülmüştür (el-Muuafai):at,

v, 43,

135, 142)

Makasıdü'ş-şerla temel alınarak yapı
lan sayısız ictihad örneklerine bütün
mezheplere ait fürü kitaplarında rastlanıldığı gibi. şer'! hükümlerin ilgili delillerden çıkarılması yöntemlerini belirleyen kurallar bütünü mahiyetindeki fıkıh
usülünün hemen bütün konularında da
makası d düşüncesinin tesirleri görülmektedir. Mesela mütevatir olmayan nasların. başka bir deyişle haber-i vahid derecesinde olan hadislerin kabulü konusunda Hz. ömer ve Aişe gibi bazı sahabiler
makası dı bir kriter olarak kullanmışlar,
imam Ebu Hanife ve imam Malik de bazı
hadisleri genel kurallara ters düştükleri
gerekçesiyle hüccet olarak kabul etmemişlerdir.
·

islam hukukçularına göre hukukun nihal mıyesini teşkil eden masiahat düşüncesini temel alan bir ictihad metodu
olan istislah özellikle uygulamada genel
kabul görmüştür. Yine genel kuraldan
istisna niteliğindeki istihsanda istisnanın temel gerekçelerinden biri masiahat
düşüncesi olduğu gibi, özellikle muamelat konularında ve akidlerin tefsirinde
önemli bir rol oynayan örfün bir delil olarak kabul edilmesinin ve "Zorluk kolaylı
ğı getirir"; "Zarar giderilir"; "Eşyada aslolan ibahadır"; "Faydaların mubah, zararların haram olması asıldır'' gibi genel fı
kıh kurallarının temelinde insanların yararlarının gözetilmesi amacı bulunmaktadır.
Makasıdın dikkate alınması ilkesi sahabe, tabiln ve onları izleyen dönemlerdeki
ictihad faaliyetlerinin temelini oluştur
muş ve islam hukuk doktrinlerince de
genel kabul görmüş olmakla beraber islam hukukçularının çoğunluğu tarafın
dan, nasların lafzl manalarının iptaline
sebep olacağı korkusu ve hükümlerin
gayelerinin belirlenmesinin taşıdığı izafiliğin yol açacağı belirsizliğin hukuki istikrarsızlık ve kargaşa dağuracağı endişe
siyle. meseleye ilişkin özel deliller (özellikle naslar) dikkate alınmaksızın doğru-

426

dan şariin amaçlarına göre hüküm verilmesi caiz görülmemiştir. Makasıd fikrinin en hararetli savunucularından Şatı
bl'ye göre de bütün deliliere bakılarak
dinin, hayatın, neslin, malın ve aklın korunmasının kesinlikle gerekli olduğu tesbit edilse bile hükmü bilinmeyen konuların sadece bu esaslara göre değerlendi
rilmesi yeterli olmaz. yine de tafsill delillere bakmak icap eder. Aksi takdirde n asların lafzl manalarının tamamen ortadan
kaldırılmasına yol açılmış olur. Akıl. sözü
edilen zaruri faydaların korunmasının
hangi yönlerden olacağını tam anlamıyla
doğru bir biçimde tesbit edemez; ettiği
takdirde de bu tesbit belirli konularla ve
belirli zaman ve mekan koşullarıyla sın ır
lı kalacaktır. Halbuki şari ' zaruri. had ve
tahsini faydaların ayrıntıların da. nas bulunmadan aklın tek başına id rak ederneyeceği faydalar tesbit etmiştir (el-Muuafal):at, lll, 176-180). Makasıd fikrine karşı
bu ihtiyatlı tavrın temelinde. maslahata
gereğinden fazla önem atfedenler tarafından istismar edilerek nasların zahiri
manalarının tamamen iptaline kapı açıl
masının önüne geçme çabası yatmaktadır. Bu sebeple klasik dönem İslam alimleri. gösterdikleri ihtiyata bağlı olarak
anlamı ve sübütu kesin olan Kur'an ve
Sünnet n asiarını ve üzerinde ilk dönemden itibaren bütün İslam alimlerinin İC
ma ettikleri hususları (zarGrat-ı dlniyye)
makasıd konusunda sınırlayıcı ölçüler kabul etmişlerdir.
Günümüzde islam hukukunun tecdidi
ve güncelleştirilmesineyönelik çabalarla
birlikte İslam hukuk düşüncesinin anahtar kavramlarından biri haline gelen makasıdü'ş-şerla tabiri halen önemini muhafaza etmekte olup bilhassa geçmişte
Necmeddin et-Tüfi'nin savunduğu. şariin
gayesi olan maslahatın nasla çeliştiği zaman nassa tercih edileceği anlayış ı etrafında tartışmalar yoğunlaşmıştır. Makası d konusuna büyük önem verilmeye
başlanmış olmasına paralel olarak bu sahada birçok makale ve eser kaleme alın
mıştır (bunların bir kısmı için bk. bibl.).
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MAKBER
(_~)

L

Abdülhak Hamid Tarhan'ın
(ö. 1937)
karısının ölümü üzerine yazdığı
manzum eser.

_j

Abdülhak Hamid, 1883 Ekiminde baş
olarak tayin edildiği Bombay'a
giderken eşi Fatma Hanım'ı da beraberinde götürmüştü. Vererne yakalanmış
olan Fatma Hanım'ın sağlığı burada daha
da bozulunca istanbul'a dönmek için bindikleri gemide hastalığın ilerlemesi üzerine o sırada Beyrut'ta vali olan ağabeyi
Abdülhak NasGhi'nin evine inerler. Fatma
Hanım burada ölür (21 Nisan 1885) ve buraya defnedilir. Makber, Hamid'in Beyrut'ta kaldığı kırk gün içinde yazdığı uzun
ve tek bir şiirden ibaret eseridir (Abdülhak Hamid'in Hatıraları, s. 166-169).
şehbender

Makber, daha sonraları "Makber Mukaddimesi" olarak da bilinen ve eserin
kendisi kadar ünlü olan "Birkaç Perişan
Söz" başlıklı mensur bir giriş ve Fatma
Hanım'ın Beyrut'taki mezarının kitabe
yazısıyla başlar. Asıl şiir ise esas itibariyle
mersiye kategorisine girmekle beraber
gerek form gerekse muhtevasıyla divan
mersiyelerinden ayrılır. Aruzun "mef'Glü
mefailün feGiün" kalıbıyla yazılan eser,
"aabbaacb" kafiye düzeninde her biri sekizer mısralık 294 kıtadan (2352 m1sra)
kurulmuş tam bir poem karakteri gösterir. Klasik mersiyeler arasında bu hacim de
bir manzume olmadığı gibi nazım şekli
de ilk defa Abdülhak Hamid tarafından
denenmiştir.

Muhteva olarakMakber iki ana tema
üzerine kurulmuştur. Biri Hamid'in Fatma Hanım için anlattıkları. diğeri ölüm
etrafında gelişen duygu ve düşünceleri
dir. Bütün şiirde her iki tema ve bunların
açılımları belirli bir şemaya bağlı olmayarak değişik kıtalara dağılmış durumdadır. Makber'de klasik mersiyeye, nisbeten dahayakın olan tema Fatma Hanım'
la ilgili kıtalardadır. Sevilen kişinin ardın 
dan onun yaşayışı. faziletleri ve kaybın
dan doğan üzüntüleri dile getiren m ersiyelere mukabil Makber'de de Fatma Hanım'ın şahsiyeti, özellikleri ve hayatından
hatıra parçaları zikredilir. Ancak klasik
mersiyelerde daha çok toplumun değer
yargıları ve gelenek ölçü olduğundan ölen
kişinin şahsiyetiyi e ilgili hususlara pek az
yaklaşılabildiği halde Makber'de Fatma
Hanım hem hayat hikayesinin bazı parçaları hem de Hamid'in ve çevresinin onunla ilgili duyguları dile getirilir. Eski mersiyelerde ölüler maşerl bir karakterde ve
soyut kalırken Fatma Hanım gerçek şah
siyetiyle somut bir varlık olarak görünmektedir. Burada yaşı. ailesi, evliliği, isimleri zikredilerek çocukları, sevdiğ i şeyler.
şairle beraber gezileri. günlük hayattan ,
nihayet hastalığı ve ölümüyle epey ayrın
tılı bir portre çizilmiştir. Fatma Hanım'ın
hayalinin görünmesi veya onun tekrar hayata dönmesi tasawuru gibi duyguları
işleyen kıtalar da aynı kategoride düşü
nüldüğünde bu tema bütün eserin üçte
birinden fazla bir hacmi doldurmaktadır.
Makber'in asıl önemli ve eski mersiyelerde bulunmayan özelliğini ölümle ilgili tema ile buna bağlı metafizik ve mistik fikirler, isyan, tereddüt. şüphe, tövbe
ve iman gibi duygu ve düşünceler oluş
turur. Makber'de gelenekten ayrılış ölümü, ölümün sebeplerini ve kaderi sorgulamakla başlar. Geleneksel mersiyelerde

bu dünyanın faniliği. ölümün her canlı için
tabii olduğu, netice olarak kaderin tevekkülle kabulü esastır. Ölümün vakitsiz
ve kalanlar için ıstırap verici oluşundan
dolayı biraz da müphem olan bir varlığa.
feleğe sitem edilmekle. hatta daha ileri
gidilirse nihayet yine feleğe olumsuz sı
fatlar ve suçlamalarla yetinilmektedir.
Hamid'de tevekkülün yerini öteyi kurcalama, tereddüt ve şüphe alır; sitem ise
kadere ve Tanrı'yadır. Bu sitemin motifi,
Türk edebiyatının Batılılaşma dönerninde Ziya Paşa'nın "Terciibend"iyle başlayıp
Mehmed Akif'e kadar örnekleri görülen
Tanrı'ya (la-yüs'ele) soru sormadır. Makber'in birçok kıtasında bu sorulara rastlanır: "Ya bir kulu sevmiyar musun sen 1
Ya böyle ölüm değil mi erken"; "Mir'atı
mıyım celalinin ben 1 Ya aksi miyim cemalinin ben ... Noksanı mıyım kemalinin
ben"; "Bildik seni mukteza-yı hilkat 1 Ya
rab bu mudur safa-yı hilkat" "Lakin o zaman dönüp derim ben 1 Dünyayı ben istedim mi senden".
Makber'in otuz kadar kıtasında tekrarlanan ve cevapsız kalan bu gibi sorular karşısında Hamid teseliiyi yine Tanrı' 
ya sığınmakta bulur. Bu sığınmanın en
önemli motifi varlığın ve ölümün sırları
na aklın yetersizliğidir: "Bedbaht o hakikat anlaşılmaz 1 Şanın bu cihanda layıkın
bu"; "Ne akl bilir onu ne vicdan 1 Tahdld
çıkar ne dense noksan 1 Biz hükmedelim
ne zu'mdur bu 1 Hiç mahkemeye gelir mi
Yezdan". Hamid'de metafizikproblemleri
ele alan ve özellikleMakber üzerinde d erinleşen Rıza Tevfik'e göre onu şüphe ve
inkardan imana döndüren agnostik kanaatleri olmuştur.
Geleneğin dışına çıkan bütün bu aykı
rılıklar, inanan bir insanda felaket karşı
sında yaşadığı krizin bir tezahürü olmaktan ileri gitmez. Şiirdeki bu tereddüt,

Ölümüyle
makberi n
yazılmasına

vesile olan
Abdülhak
Ham id
Tarhan'ın eşi

Fatma Hanım

427

