
Elmalılı Muhammed Harndi bazı kaynak
lardan derlediği görüşleri eleştirerek sed
din gerçekte var olan bir dağ veya sıra dağ
lar olabileceği görüşünü benimser (Hak 
Dini, IV, 3282). Zemahşerl ve Ebüssuüd 
Efendi bu seddin Maveraünnehir dolayiarı 
veya Çin Seddi olabileceğini tahmin eder
ken Kadi Beyzavl, Azerbaycan civarındaki 
Kafkas dağlarına işaret etmekte ve Tür
kistan sınırındaki Demirkapı bölgesinin bu 
sedden kinaye olduğunu söylemektedir. El
malılı ayrıca İbn Haldün ve Ebü'l-Fida'dan 
naklen Demirkapı denilen bu bölgede İran 
Kisrası Nüşirevan'ın bir sed yaptırdığını kay
deder. İbn Haldün ise beşinci iklim kuşa
ğını anlatırken Türk kavimlerinden Oğuz 
ilinin batısında , Kimak ülkesinin doğusun
da Erkeşler'in oturduğu yeri tarif eder ve 
Ye'cüc ile Me'cüc topraklarının buradan 
başladığını (J'11ukaddime, 1, 191). seddin 
de yedinci ikiimin sekiz ve dokuzuncu kıs
mında Kokaya (Kaf) dağından Kıpçak yur
dundan okyanusa kadar uzandığını söyler 
(a.g.e., I, 202) Fazı b. Yahya el-Bermel<i'
nin burada bir set yaptırdığını. bu seddin 
yalnızca bir tek kapısı olduğunu ve Büt
tem dağları ile Tibet illerinin arkasına ka
dar uzandığını ilave eder. Bu tanımlanan 
yer eski kitaplarda Babülebvab veya De
mirkapı adıyla geçen bölgedir. Bunlardan 
başka Sibirya'nın ötesinde Ural dağları ve 
Behreng Boğazı arası veya Ural ile Kafkas 
dağları arası yahut Türkistan toprakların
da bazı dağlık yerler de Sedd-i İskender 
için sayılan coğrafi yerler arasındadır (El
ma lılı , IV, 3286). 

Kaynaklarda anlatılandan hareketle 
Sedd-i İskender'in kendi çağına göre üs
tün bir teknolojiyle yapıldığı söylenebilir. 
Özellikle demircilik ve maden ilmi açısın 
dan o çağda teknolojik imkanlar bilinmi
yor, ayrıca çelik henüz tanınmıyordu . Kur
'an- ı Kerim'e göre bu set Allah'ın Zülkar
neyn'e ihsan ettiği bir güçle yapılmış olup 
bazı m üfessirler bunun dünyanın teknik 
ilerlemede geleceği noktalara işarette bu
lunduğu sonucunu çıkarmıştır. Seddin aşı
lamaz oluşu da demirin içine katılan mad
denin ilahi bir mayi olduğu fikrini ortaya 
çıkarmıştır (a.g.e., IV, 329 1). Sedd-i İsken
der ab- ı hayat içerek ölümsüzlüğe eren 
Hızır ile İlyas kıssasında da geçer. Rivaye
te göre Hızır ile . İlyas her yılın 6 Mayıs gü
nü (Hıd ıre ll ez) Sedd-i İskender üzerinde 
buluşur ve geçmiş yılın muhasebesi yanın
da gelecek yılda yapacaklarını konuşur. 

Divan şairleri Sedd-i İskender' i bir kişi
nin ortaya koyabiieceği en muhteşem eser 
diye niteler: "Eğer maksud eserse mısra-ı 
berceste kafidir 1 Aceb hayretteyim ben 

Sedd-i İskender hususunda" (Ragı b Paşa) 
Ayrıca Ye'cüc ile Me'cüc önüne yapılışı do
layısıyla halkı zulümden kurtarması umu
lan kişileri övmek için bir teşbih unsuru 
olarak kullanılmıştı r: "Halktan kaldırdı Ye'
cüc-i Freng'in zulmetin 1 Tiğ-i cevherdar
dan sed çekti İskender gibi" (Nazim). 
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~ İSKENDER PALA 

SEDD-i ZERı\İ' 
( cl ';~! .1.ı ) 

Şer'an 

sakıncalı sonuçlara götürmesi 
kesin veya kuvvetle 

muhtemel olduğunda 

mubah fiilierin yasaklanması 

anlamında fıkıh usulü t erimi; 
özellikle Maliki usulünde 
edille-i şer'iyyeden biri. 

_j 

Sözlükte "kapatmak, engellemek" anla
mındaki sedd ile "vesile, sebep, vasıta" an
lamındaki zeri'anın çoğulu zeriii'den olu
şan ve "yolların kapatılması, vasıtaiarın en
gellenmesi" manasma gelen sedd-i zerai' 
veya sedd-i zeria (seddü'z-zerai' 1 seddü'z
zeria) fıkıh usulü terimi olarak, kendi ba
şına mubah olan bir fiilin şer'an sakinealı 
bir sonuca götüreceğinden emin olunma
sı veya bunun kuwet le muhtemel bulun
ması sebebiyle yasaklanmasım ifade eder. 
Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde aynı kök
ten gelen kelimeler yer almakla birlikte (M. 
F. Abdü lbakl , ei-Mu'cem, "ıf" md.; Wen
sinck, ei-Mu'cem, "ıf" md.) zeria ve zerai' 
geçmez. 

Fıkıhta zeria kavramının kapsamını be
lirlerken bunun geniş ve dar anlamdaki kul
lanımlarını birbirinden ayırt etmek gerekir. 
Geniş anlamıyla zeria -vasıta veya sonu
cun hükmü ve bu hükümterin belirlenme 
şekli ne olursa olsun- "bir fiilin bir sonuca 
vasıta olması" demektir. Fıkıh usulünde bi
linen yollarla dinen yapılmamasının isten-

SEDD-i ZERAi' 

di ği belirlenen fiilller cüz'i kötülükler içer
mesi yanında sonuçta d inin korumayı he
deflediği temel değerleri tehdit etme, ya
ni külll nitelikte mefsedetlere (kötülük) va
sıta olma konumunda bulunduğundan bü
tün dini yasaklar geniş anlamıyla sedd-i 
zerai' düşüncesinin kapsamı içindedir. Me
sela içki içme dinen yasaklanmıştır ve bu 
fiilin. kişinin normal insanlar gibi davra
nabilme yetisini -geçici de olsa- olumsuz 
yönde etkileme ve sağlığına zarar verme 
gibi cüz'i nitelikte bazı kötülükler içerdiği 
bilinmektedir; fakat bu aynı zamanda di
nin temel değerlerinden olan aklın korun
ması ilkesini ihlal etmeye, dolayısıyla birey 
ve toplum için önemli olumsuzlukların mey
dana gelmesine vasıta olmaktadır. Bu du
rumun muamelat alanındaki örnekleri ara
sında adam öldürme yasağı örnek verile
bilir. Bu fiil , içerdiği belirli kötülükler ya
nında dinin temel değerlerinden olan ca
nın korunması ilkesinin de ihlaline yol aç
maktadır. Dinen kaçınılması tavsiye edilen 
fiilierin de (mekruh) haram derecesinde ol
mamakla birlikte birtakım kötülükler içer
mesi yanında dinin genel amaçlarını ihlal 
anlamında olumsuz sonuçlara vasıta ol
dukları göz önünde bulundurulmalıdır. Öte 
yandan iyiliğe götüren yolların açılmasını 

ifade eden "feth-i zerai"' de geniş anlamıy
la sedd-i zeraiin bir türünü oluşturur. Bu
na göre. fıkıh usulünde bilinen yollarla di
nen yapılmasının istendiği belirlenen fiil
ler cüz'i iyilikler içermesi yanında sonuçta 
dinin korumayı hedeflediği temel değerle
ri gerçekleştirme. yani küll\' nitelikte mas
lahatlara da (iyilik) vasıta olma konumun
da bulunduğundan bütün dini görevler ge
niş anlamıyla sedd-i zerai' düşüncesine da
hildir. Mesela ramazan ayında oruç tut
ma emredilmiştir ve bu fiilin kişide kulluk 
bilincini yerleştirme , irade eğitimi sağla
ma. ahlakı güzelleştirme , ruh ve beden 
sağlığını koruma gibi cüz'l iyilikler içerdi
ği bilinmektedir. Fakat bu aynı zamanda 
temel değerlerden olan dinin korunması 

ilkesinin canlı tutulmasına, dolayısıyla bi
rey ve toplum için önemli maslahatların 
gerçekleşmesine vasıta olmaktadır. Bu du
rumun muamelat alanındaki örnekleri ara
sında nafaka borcunun ödenmesi emri ha
tırlanabilir. Bu yükümlülüğün yerine geti
rilmesi, içerdiği belirli iyilikler yanında di
nin temel değerlerinden olan neslin ko
runması 1 aile bağlarının güçlendirilmesi 
ilkesinin de canlı kalmasına olumlu katkı 
sağlamaktadır. Aynı şekilde dinen yapılma
sı teşvik edilen fiilierin de (mendup) farz 1 
vacip derecesinde olmamakla birlikte bir
takım masiahatlar içermesi yanında dinin 
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genel amaçlarına hizmet etme anlamında 
olumlu sonuçlara vasıta olduğu göz önün
de bulundurulmalıdır. Geniş anlamıyla ze
r'ia kavramı , yukarıda belirtilen durumla
rın yanı sıra şer'an hükmü bilinen bir fiilin 
başka bir fiile vasıta olmasını da kapsar. 
Ayrı ayrı ele alındığında aralarında vasıta

sonuç ilişkisi bulunan iki fiilden her biri 
için teklifi hüküm terminolojisinin beş te
mel teriminden birinin söz konusu olabi
leceği , mesela vacip bir fiil başka bir vaci
be vasıta olabileceği gibi haram, mekruh, 
mendup ve mubah bir fiile de vasıta ola
bileceği dikkate alınırsa bu çerçevede yir
mi beş ihtimalle karşılaşılacağı ortaya çı
kar. İbnü 'ş-Şat Şehabeddin el-Karafi'nin 
vasıtaların sonuçlarının hükmünü alacağı 
yönündeki izahına (el-Fura~. II , 33) katıl
maz ve bunun vacibin ancak kendisiyle ta
mam olduğu şeyin de vacip sayılması ka
idesine dayandınlması gerektiğini belirtir 
( İdrarü 'ş-şürük, ll, 32) 

Dar anlamıyla sedd-i zer'ia, bizatih'i ya
sak olmayan bir fiilin şer'an mefsedet ola
rak nitelenecek bir sonuca veya böyle so
nuç içeren gayri meşru bir fiile vasıta ol
masının kesin veya kuwetle muhtemel bu
lunması dolayısıyla yasaklanmasım ifade 
eder (Malik! ve Hanbeli literatüründe bu 
konuda yer alan ta nım niteliğindeki açık

lamalar ve tanımla rdaki unsurların tahli
li için bk. M. Hişam el-Burhan!, s. 74-82; 
Mahmud Ham id Osman, s. 57-66). Söz ko
nusu olumsuzluğun haram sayınayı gerek
tirecek düzeyde olmaması halinde sedd-i 
zerla düşüncesine dayanarak ulaşılan so
nuç tahrimen rnekruh veya rnekruh da ola
bilir. Bu anlamıyla sedd-i zerladan söz ede
bilmek için bulunması gereken unsurlar 
şunlardır : a) Vasıta konumunda olan meş
ru fiil. b) Meşru olmayan sonuç veya bu 
sonucu içeren fiil. c) Vasıta konumundaki 
meşru fiilin meşru olmayan sonuç veya 
bu sonucu içeren fiile götürmesinin kuv
vetle muhtemel olması. Mesela hediye ka
bul etme meşru bir fiil iken adil olmayan 
bir karar vermesine yol açacağına kuwet
le muhtemel nazarıyla bakildığından ha
kimin hediye kabul etmesi yasak sayılmış
tır. Yine şahitlik yapma meşru bir fiil ol
makla birlikte haksız yere hüküm verme
ye yol açma endişesi güçlü olduğu için ki
şinin hasmı olduğu davacı veya davalı hak
kında tanıklığının kabul edilmesi caiz gö
rülmemiştir. ibadetler alanından verilen 
örneklerden biri şöyledir: Erkeğin oruçlu 
iken karısını öpmesi yasaklanmış bir fiil ol
mamakla birlikte orucunu bozmasına yol 
açabilecek şartlarda işlenmesi mekruh, 
hatta bazı fakihlerce haram sayılmıştır. 
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Sedd-i zerla ile ulaşılan sonuç daima ha
ram veya rnekruh sayma yahut ci~iz görme
me şeklinde değildir. Mesela ölüm hasta
lığı sırasında karısını bain talakla boşayan 
ve ardından vefat eden kişinin bu tasar
rufu, karısını mirastan mahrum bırakma 
amacıyla yaptığı kabul edilerek ve sedd-i 
zerai ' deliline dayanılarak kadının mirasçı 
olması gerektiğine hükmedilmiştir; yani 
sedd-i zerai' ile ulaşılan sonuç mirasçılık 
hakkının korunmasıdır. Fakat şöyle bir ana
lizle sedd-i zerai ' tanımında olduğu gibi 
mubah bir fiilin muhtemel sakıncalar se
bebiyle yasaklanmasının söz konusu oldu
ğu anlaşılmaktadır: Talak mubah bir fiil ol
makla birlikte belirtilen durumda yol aça
cağı sakıncalar sebebiyle yasaklanmalıdır, 

yasak olan fiil ise en azından yasaklama 
gerekçesiyle ilgili hususlarda hüküm do
ğurmaz, yani kadının mirasçılık sıfatını or
tadan kaldırmaz (İbn Rüşd, lll , 123- 124). 
Bununla birlikte meşru bir fiilin dinen sa
kıncalı bir sonuca veya böyle sonuç içeren 
bir fiile vasıta olması bazan zer'ia dışındaki 
kavramlarla ifade edilmeyi gerektirebilir ve 
bu durumlarda birtakım tedahüllerle kar
şılaşılabilir ( aş. bk.). 

Fikri Temelleri ve Meşruiyet Delilleri. 
Sedd-i zerai' delilinin fikri temelleri açıkla
nırken fert ve toplum olarak insan davra
nışlarının genellikle belirli bir sonuca ulaş
ma amacı taşıdığı. bir yarar elde etme 
amacı söz konusu ise ona erişmeye , bir 
zarardan kaçınma amacı söz konusu ise 
ondan kurtulmaya vasıta olabilecek yolla
rın seçildiği, ilke olarak meşru sonuca gö
türen vasıtanın meşru. gayri meşru sonu
ca götüren vasıtanın gayri meşru sayıl
masının aklın gereklerinden olduğu belir
tilir. İbn Kayyim el-Cevziyye bunu şöyle bir 
mukayese ile açıklar : Allah Teala bir şeyi 
yasakladığında bu yasağa riayetin gerçek
leşmesi , perçinlenmesi ve çevresine yak
laşılmaması için ona ulaştıran yolları ve 
araçları da yasaklar ve engeller. Eğer ona 
götüren araçları ve yolları mubah kılmış ol
saydı bu tavır yasaklama iradesiyle çelişir 
ve insanları yasağa teşvik anlamına gelir
di. Oysa bu Allah 'ın ilim ve hikmetine ta
mamıyla aykırıdır. Esasen meseleye beşe
ri düzlemde bakıldığında da durum fark
lı değildir, yani böyle bir tutum belirli ya
sakları uygulama konumunda bulunanla
rın siyasetiyle de bağdaşmaz. Mesela bir 
hükümdar askerlerini veya tebaasını ya da 
ailesini bir şeyden menedip de ona ulaştı
ran yol, sebep ve vasıtaları serbest bırak
sa çelişkiye düşmüş olur; askerleri, teba
ası ve ailesi onun maksadına aykırı işler 
yapar. Benzeri bir durum tabipler için söz 

konusudur; tabipler bir hastalığı önlemek 
isterlerse o hastalığa götüren yolları ka
patırlar. aksi halde d üzeltmek istedikleri
ni bozmuş olurlar. Beşeri düzlemde böy
le olunca hikmet, masiahat ve kemal açı
sından en üst düzeyde bulunan şer'! hü
kümler alanında bu anlayışın hakim olma
sı öncelikle gerekli değil midir? Dinin kay
nakları üzerinde dikkatli bir inceleme ya
panlar görür ki Allah ve resulü hararniara 
götüren yolları onları da haram kılmak ve 
yasaklamak suretiyle kapatmıştır (İ'lamü 'l

muva~~ı'fn, lll , 13 5) . 

Kitap ve Sünnet'in teşri' siyasetinden ha
reketle sedd-i zerai' delilini destekleyen 
açıklamalar yapılırken önce bu iki kaynak
ta yer alan hükümlerin kulların dünya ve 
ahirette yararını (maslahat) sağlama, bu 
anlamda onlardan zararı (mefsedet) gider
me ve onları gerçek mutluluğa eriştirme 
amacını taşıdığına dikkat çekilerek bunun 
tabii bir uzantısı olarak "iyilik, hayır ve 
masiahat yollarının açılması" manasma ge
len "feth-i zerai' ve kötülük, şer ve mef
sedet yollarının kapatılması" demek olan 
sedd-i zerai' anlayışının benimsenmesi ge
rektiği vurgulanır. Allah Teala'nın sadece 
iyiyi emretme ve kötüyü yasaklamakla ye
tinmediği, iyiyi gerçekleştirebiirnek için va
sıta konumunda olan fiilierin teşvik edil
mesi ve kötülüğe vasıta olan fiilierin ya
saklanması gerektiğini de değişik örnek
lerle öğrettiği belirtilir. Mesela cuma na
mazıyla mükellef olan kişilere bu namazı 
eda etmeleri emredildiği gibi cuma ezanı 
okunduğunda hemen namaz mahalline 
yönelmeleri de emredilmiş (el-Cum'a 62/ 
9). önceki toplumların başına gelenler üze
rinde düşünülmesi ve ibret alınması em
redildiği gibi bunu gerçekleştirebiirnek için 
yeryüzünde dolaşılınası da istenmiş (Al-i 
imran 3/137; el-En'am 611 1), Hz. Musa'ya 
ve Harun'a Firavun'u uyarmaları emredil
diği gibi bu görevi yerine getirebilmeleri 
için ona bizzat gidip uygun sözlerle hitap 
etmeleri ve ikna edici yöntemler uygula
maları istenmiştir (Taha 20/24, 42-44, 47-
48; eş-Şuara 26/15-17). Yine imanlı bir kim
seye yaraşmayacak, günah teşkil eden söz 
ve davranışlar yasaklandığı gibi kişinin bu 
yola kaymasını kolaylaştıracak olan şeyta
nı dost edinme ve ona uyma yasaklanmış, 
yani şeytanın nefse verdiği dürtülere kar
şı tedbirli olunması ve kararlı bir duruş ser
gilenmesi istenmiş (el-Bakara 2/168, 208, 
268; en-N isa 4/38, 60, 119-1 20; el-A'raf 7/ 
27) , zina fiili yasaklandığı gibi bu fiile yö
nelmeyi kolaylaştıncı adımlardan kaçınılma
sı ve ortamlardan uzak durulması emre-



dilmiştir (el-isra ı 7/32; ei-Furkan 25/68; eş
Şu ra 42/37; ei-Mümtehine 60/12). 

Bu çerçevede Allah'ın sakinealı sonuçla
ra götüreceği belli olan bazı mubah, hat
ta dinen teşvik edilen fiilieri yasakladığına 
dair pek çok örnek zikredilir. Mesela koca
sı ölmüş kadınla evlenmek mubah olmak
la birlikte iddet süresi içinde böyle bir ka
dına açık biçimde evlenme teklifinde bu
lunulması ve süre dolmadan onunla nikah 
akdi yapılması bazı sakıncalar dolayısıyla 
yasaklanmıştır (el-Bakara 2/235) . Yine düş
mana karşı cihad emredilmiş olmakla bir
likte bazı sakinealı sonuçları dikkate alına
rak müslümanların topluca savaşa çıkma
ları yasaklanmış, döndüklerinde toplumu 
irşad edecek bir grubun geride kalması is
tenmiştir (et-Tevbe 9/122). Hz. Ya'kQb'un 
oğluna rüyasını kardeşlerine anlatmarna
sını söylerken bunu onların kendisine tu
zak kurabilecekleri gerekçesiyle açıklama
sı da (Yusuf 12/5) mubah bir fiilin doğura
bileceği sakınca sebebiyle yasaklanması
nın Kur'an'daki örnekleri arasında anılır. 
Bu bağlamda sıkça zikredilen örneklerden 
biri , "Ey iman edenler! 'Raina' demeyin, 
'unzurna' deyin ve iyi dinleyin" mealindeki 
ayette (el-Bakara 2/104) yer alan yasaktır. 
Arapça'da hakaret anlamı içermeyen "rai
na" SÖZÜ, müslümanlar tarafından ResGl-i 
Ekrem'in kendi durumlarını dikkate alma
sını isterken ve olumlu bir içerikte kulla
nıldığı halde bazı yahudiler, Hz. Peygam
ber' e hitap ederken buna yakın telaffuz 
edilen ve İbranice 'de hakaret anlamı taşı
yan bir sözü kısmen eğip bükerek söylü
yorlardı (en-Nisa 4/46) . Aslen mubah olan 
bu sözün söylenmesi, ResGlullah'ı ineitme
ye vasıta kılınmasına fırsat verilmemesi 
için müslümanlara yasaklanmıştır. Ancak 
bu ayette, müslümanlardan ResGlullah'a 
Arapça'da nazik bir hitap biçimi olmayan 
"raina" sözü yerine daha uygun sözlerle 
hitap edilmesinin istendiği yorumu da ya
pılmıştır (Karaman vdğr , I, 175-176; ll , 76-
77) . Kur'an'da sedd-i zerili' düşüncesini des
tekleyen delillerden söz edilirken en çok 
zikredilen ayetlerin başında, "Ailah'tan baş
kasına tapanlara dil uzatmayın, sonra on
lar da bilmeden, taşkınlık yaparak Allah' a 
dil uzatırlar" mealindeki ayet gelmektedir 
(el-En 'am 6/ 108). Ayetin bu konuda delil 
gösterilmesi şöyle bir izaha dayandırılır: 
Müşriklerin putları hakkında hakaret söz
cüklerinin kullanılması onların da Allah hak
kında kötü sözler söylemesine yol açabile
ceğinden bu davranıştan sakınılması ya
saklanmıştır (ayetle ilgili başlıca yorumla
rın özeti için bk. a.g.e., ll , 452-454) 

Konuya ilişkin eserlerde sünnette de 
sedd-i zerai' düşüncesini destekleyen çok 
sayıda örnek bulunduğu belirtilir. Bunlar 
arasında , helal veya haram olduğu husu
sunda tereddüt edilen durumlarda ihti
yatlı olmayı ve şüpheli şeylerden kaçınma
yı tavsiye eden hadisler de zikredilir (Bu
har!. "İman", 39, "Büyüc" , 2; Müslim , "Mü
sal5at" , ı 07- ı 08) . Ancak bu ve benzeri bir
çok nasta haram olduğu kesin şekilde biJi
nemeyenler hakkında şüpheye dayalı ola
rak haram hükmünün verilmesinin yasak
landığı belirtiJip bu hadislerin sedd-i zerai' 
aleyhine bir delil sayılabileceği de ileri sü
rülmektedir (mesela bk. İbn Hazm, n, 745-
748) . Sünnette sedd-i zerai' düşüncesini 
destekleyen düzenlemelere örnek olarak 
şunlar gösterilebilir: Vasiyet meşru bir ta
sarruf olmakla birlikte varisierin haklarını 
tamamen iptal edecek bir biçimde kulla
nılması ihtimali güçlü bulunduğu için üç
te bir oranı ile sınırlandırılmıştır. Yönetici 
ve vergi tahsildan gibi kamu görevlilerinin 
hediye alması haksızlıklara ve kamu im
kanlarının kötüye kullanılmasına yol açabi
leceği için yasaklanmıştır. MGrisini öldü
ren kişi mirastan mahrum edilmiştir; zira 
bu yolun kapatılmaması halinde birçok ki
şinin miras payını bir an önce alabilmek 
için mOrisinin hayat hakkını ihlal etmesi 
kuwetle muhtemeldir. Suçlunun düşma
na iltihak etmesine yol açabileceği için sa
vaş esnasında bazı ağır cezaların infazı ya
saklanmıştır. İki kişi arasındaki akid gö
rüşmesi devam ederken araya girip yeni 
bir tekiifte bulunulması husumete yol aça
cağı, üç kişi bir arada iken ikisinin arala
rında gizli konuşmaları üçüneünün kalbi
ni kırabileceği için yasaklanmıştır (başka 
örneklerle birlikte bk. M. Hi şam ei-Burha
nl, s. 399-493). Sonuç olarak bu ve benze
ri delillerden hareketle yapılan izahlar şu 
düşüncenin vurgulanması noktasında bir
leşir : Kitap ve Sünnet'te sedd-i zerai' deli
line açık bir atıf olmasa da bu iki kaynak
tan gösterilebilecek çok sayıda delil ve ör
nekten, bir fiilin sadece kendi başına hük
münü esas almanın yeterli olmayıp götü
receği sonuçların da göz önünde bulundu
rularak bir değerlendirme yapılması ge
rektiği anlaşılmaktadır. 

Sedd-i zerili' düşüncesini destekleyen de
liller arasında sahabe ve tabiln alimlerinin 
bu esasa dayalı ictihadları da özel bir ye
re sahiptir. Hz. Ömer'in, Kur'an'da EhH ki
tap'tan olan kadınlarla evlenme müsaade
si yer aldığı halde bu müsaadenin kulla
nılmasıyla ilgili olarak tesbit ettiği bazı sa
kıncalı sonuçlardan dolayı bu konuda ya
sak koyması ; hayvan sahibinin verdiği za-
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rardan sorumlu tutulmaması gerektiği yö
nünde hadis bulunduğu halde bu hükmün 
mutlak biçimde uygulanmasının ortaya çı
kardığı sakıncalar karşısında belirli haller 
dışında hayvan sahibini tazminle yüküm
lü sayması ; iddeti dolmadan evlenen ka
dının iddeti bittikten sonra da o erkekle 
bir daha evlenınesini yasaklaması; cüzzam
lı bir kadını Kabe'yi tavaf etmekten menet
mesi gibi uygulamalar bu bağlamda sıkça 
zikredilen örnekler arasında yer alır (başka 
örneklerle birlikte bk. a.g. e., s. 495-603). 

Yakın / İlgili Kavramlarla Karşılaştırıl

ması. Sedd-i zeraiin mahiyetini ortaya ko
yabilme açısından zer'ia ve sedd-i zeraiin 
bunlarla yakın ilişkisi olan bazı kavramlar
la karşılaştırılması uygun olur. a) Fesad
butlan. Sedd-i zerai' meşrO bir arnelin so
nuç itibariyle mefsedete götürmesi sebe
biyle yasaklanmasını . butlan ve fesad ise 
meşrO bir arnelin rükünleri veya şartların
daki eksiklik sebebiyle gayri meşru sayıl
masını ifade eder. Bunların meşruiyet ana
lizi yapılarak esasen meşru bir arnelin gay
ri meşru diye nitelenmesi noktasında bir
leştikleri, ancak şu noktada ayrıldıkları söy
lenebilir: Sedd-i zerai' meşrO bir arnelin biz
zat icrasını değil icrasından sonraki aşa
mayı değerlendiren ve bu icra sebebiyle 
meydana gelecek sonuçtan dolayı meşrui
yet sınırı dışına taşmayı belirleyen bir kav
ramdır; butlan ve fesad ise meşrO bir arne
lin bizzat icrasını, kendi bünyesi içindeki 
yeterliliğini (şer' an aranan vasıfları taş ıyı p ta
şımadığını) değerlendiren ve meşruiyet sı
nırına ulaşıp ulaşınarnayı belirleyen bir kav
ramdır. Başka bir anlatımla "meşru arnel
Ierin şer'an aranan temel gereklilikleri (rü
kün ve şartları ) taşıyıp taşımaması açısından 

değerlendirilmesi" şeklinde takdim edilen 
sıhhat, butlan ve fesad ayırımı gerçekte 
" ibadetlerin ve hukuki işlemlerin asgari 
meşruiyet sınırlarının belirlenmesi" anla
mındadır. b) Haram li-gayrih'i. Özündeki 
olumsuzluk sebebiyle yasaklanan fiiller ha
ram li-aynih'i olarak nitelenirken bizatihi 
yasak olmamakla birlikte kendisini çevre
leyen olumsuzluklar yüzünden yasaklanan 
fiiller haram li-gayrih'i diye anılır. Bir fiili 
çevreleyen olumsuzlukları zaman, mekan, 
araç, amaç, sonuç faktörleri şeklinde beş 
noktada toplamak mümkündür. Aslında 
meşru olan oruç tutma fiilinin bayram gü
nünde, namaz kılma fiilin in gasbedilmiş 
arazi üzerinde, kurban kesme fiilinin ça
lınmış bıçakla, satım sözleşmesi yapma 
fiilinin faiz alma amacıyla, alım veya satım 
teklifinde bulunma fiilinin başkasının hu
sumetine yol açacak biçimde (başkasının 
alım satım teklifi üzerine alım satım teklifinde 
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bulunma tarzında) olması hallerinde haram 
li-gayrihl olarak nitelenmesi sırasıyla za
man, mekan, araç, amaç ve sonuç faktör
lerine örnek verilebilir. Bunlardan amaç 
ve sonuç faktörüne binaen yasak sayılan
ların eğer naslarda yer alan çözümlerse 
sedd-i zerai' delilini kabul edenler tarafın
dan bu delilin naslardaki dayanakları, ic
tihad yoluyla ulaşılan çözümlerse bu delile 
dayanılarak belirlenen hükümlerin örnek
leri arasında zikredildiği dikkate alındığın
da sedd-i zeraiin haram li-gayrihl ile kıs
men örtüştüğü söylenebilir. c) İstihsan. 
Birçok istihsan örneğinde kıyas adı verilen 
ve tatmin edici bulunmayan çözümden, 
ya bunların şer'! ilkeler muvacehesinde ba
zı mahzurlu sonuçlara (mefasid) yol açaca
ğının anlaşılması veya istihsan adı verilen 
çözümlerin tercih edilmesi halinde önemli 
maslahatların elde edileceği gerekçesiyle 
vazgeçildiği görülür. Bu yönüyle istihsanın 
sedd-i zerai' 1 feth-i zerai' düşüncesiyle bir
leştiği açıktır ; ancak sedd-i zerai'de meşru 
bir arnelin yasaklanması ve feth-i zerai'de 
yasak bir fiilin önünün açılması söz konu
su iken istihsanda çok farklı fıkhl tavsifler 
içeren hükümlere ulaşılabilmektedir. d) 
Mukaddime. Mukaddime bir şeyin varlı
ğının üzerine bina edildiği durumdur. Bu
nun önemi fıkıh usulünde, "Vacibin ancak 
kendisiyle tamam olabildiği şey de vacip
tir" şeklinde kurala bağlanmıştır. Zerla ise 
"bir şeye vesile olan" demektir ve ulaştır
dığı sonuç bunun varlığına bağlı değildir. 

Şu halde mukaddime ve zerla arasında 
zorunlu bir bağ yoktur. Zira mefsedetin 
varlığı kendisine bağlı olan mukaddimenin 
mefsedete götürmesi mutlaka gerekli de
ğildir. Aynı şekilde mefsedete götüren ze
rla o mefsedetin varlığı için mutlaka ge
rekli değildir. Buna göre bazan mefsede
tin mukaddimesi ona götüren zerla olma 
özelliği taşımayabilir. Mesela günah bir fi
ili işleme amacıyla yolculuk yapma olayın
da günahın işlenmesi belirli bir mesafenin 
katedilmesine bağlıdır, ancak mahiyeti ba
kımından sefer o fiile ulaştırma özelliğ ine 

sahip değildir. Buna karşılık mukaddime 
ve zerla aynı olayda birleşebilir. Mesela sar
hoşluğa yol açan içki içme fiili , aile bağını 
bozan ve neseplerin ihtilatına yol açan zina 
fiili böyledir; bunlar hem mefsedetin mu
kaddimesi hem de zerlasıdır. Kısacası mu
kaddime ve zerla bazı durumlarda birle
şebilmekte ve bazı durumlarda ayrı ayrı 
bulunabilmektedir. e) Hile. Hile (çoğulu hi
yel). "şer'! bir hükmü n iptali amacıyla gö
rünüşte caiz olan bir arneli öne çıkarmak 
ve onu zahiren başka bir hükme tahvil et
mek" demektir. Bu tür işlemlerde belirti-
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!en hedefe ulaşma ve şariin maksadını bo
şa çıkarma niyet ve maksadının bulunma
sı kaçınılmazdır. Halbuki zerlada belirleyi
ci kriter, yasaklanmış bir mefsedete ulaş
ma niyet veya kastının bulunması değil 
olayların normal seyri içinde fiile birtakım 
mefsedetlerin terettüp etmesidir. Kişi bu 
sonucu kastetmiş olsun olmasın fiil gö
türdüğü sonuca uygun bir hüküm alır. Bu
na göre hiyel ve zerai' bazı durumlarda bir
leşmekte ve bazı durumlarda ayrı ayrı bu
lunabilmektedir. Aralarındaki benzerlik ve 
tedahül sebebiyle bu kavramlar hakkında 
açıklama yapanlar birinden söz ederken 
diğerinden de söz etmekte, birinin delille
rini açıklarken diğerininkileri de zikretmek
tedir. Esasen zerlanın Arap dilinde "yabani 
hayvanlarla dolaşmaya alışmış deve" an
lamına geldiği, avcı böyle bir devenin arka
sına gizlenip avının yakınına kadar gide
bildiği ve ona kolayca nişan alabildiği için 
bu şekilde adiandınidığı bilgisi (Lisanü 'l
'Arab, "zer" md.; Me/f:aylsü 'l-luga, ıı , 350-
35 1) bu kelimenin fıkıh terminolojisinde 
kazandığı anlama ve ağırlıklı olarak hiyel 
kapsamına giren fiiller bağlamında ince
lenmesine ışık tutucu niteliktedir. f) ihti
yat. Şüpheli durumlarda hata veya gü
naha düşmernek için en güvenli usulü ve 
çözümü benimserneyi ifade eden ihtiyat 
düşüncesinin birçok sedd-i zerai' uygula
masının dayanağını oluşturduğu , bazı du
rumlarda bu düşüncenin fıkıhta "ihtiyata 
daha uygun olanı alma" şeklinde bir kai
de haline getirilerek işletildiğ i görülmek
tedir (M. Tahir İbn AşQ r, s. 11 8; ayrıca bk. 
iHTiYAT). 

Fıkıh Mezheplerinin Sedd-i Zerai' Ko
nusunda ki Tavırları . Sedd-i zerai ' delilini 
ele alan Şehfıbeddin el-Karafi, İbn Kayyim 
el-Cevziyye ve İbrahim b. Musa eş-Şatıbl 
gibi alimler, genellikle bu delille istidlalin 
Malik'i mezhebine özgü olduğu yönündeki 
yaygın bilgiyi eleştirerek aslında fıkıh mez
heplerinin bu konudaki tavrının sağlıklı bi
çimde tesbiti için öncelikle hangi vasıta
ların önlemesinden söz edildiği hususuna 
açıklık getirilmesi gerektiğine dikkat çe
kerler. Karafi bu konuda ümmetin üzerin
de birleşip birleşmediği durumlar şeklin
de üçlü bir ayırım yapar: a) Engellenmesi 
gerektiği hususunda fikir birliği bulunan 
vasıtalar. Kamuya ait yolun ortasına kuyu 
kazmak gibi başkalarının hayatı için teh
like oluşturduğunda tereddüt edilmeye
cek eylemler bu gruba girer. b) Engellen
memesi gerektiği hususunda fikir birliği 
bulunan vasıtalar. Şarap imalinde kullanı
labileceği ihtimaline binaen bağcılık yap
ma ve üzüm yetiştirmenin yasaklanması 

bu türe örnek verilebilir. c) Engellenmesi 
gerekip gerekınediği hususunda alimie
rin ihtilaf ettiği vasıtalar. İlk iki grup içine 
girmeyen yani engellenmesinin daha ya
rarlı olup olmayacağı hususunda farklı de
ğerlendirme yapılabilecek vasıtalar. Me
sela kişinin bir malı başkasına altı ay va
de tanıyıp 100'e sattıktan sonra peşin ola
rak seksene geri alması gibi şekillerde ya
pılan ve ribaya vasıta kılınması muhtemel 
vadeli satışlar (büyQu'l-acal) bu grupta yer 
alır (el-Furü/f:, II , 32-33 ). Bu ayırımın yanı 
sıra zerai' (vasıtalar), şer'! değerlendirme iti
bariyle özünde mefsedete götürme nite
liğinin bulunup bulunmaması, işleyenden 
başkasına zararının dokunup dokunma
ması , mefsedet amacına araç kılınıp kılın
maması, mefsedete götürmesinin kuwet
le muhtemel olup olmaması gibi açılardan 
ayırırnlara tabi tutulmuş ve bu ayırımlar 
içinde değişik türlerden söz edilmiştir (M. 
Hişam el-Burhan!, s. 175- 198; Mahmud 
Hfunid Osman, s. 11 2-114) . 

Fıkıh mezheplerinin sedd-i zerai' konu
sundaki tavırları , vasıtaların mefsedete gö
türme ihtimalinin kuwet derecesine göre 
bir ayınma tabi tutularak şöylece özetle
nebilir: a) Kesin olarak mefsedete götüren 
vasıtalar. Bunların önlenmesi gerektiği hu
susunda fikir birliği vardır. Ancak sedd-i 
zer ai' adının verilip verilmeyeceği ihtilaflı
dır ; Malik'iler'in çoğunluğu bu şekilde ad
landırılması gerektiği kanaatindedir. b) 
Mefsedete götüreceği hakkında zann-ı 
galib bulunan vasıtalar. Karafi ve Ahmed 
b. Ömer el-Kurtubl bunların önlenmesi ge
rektiği hususunda f ikir birliği olduğunu 
söyler. Şatıbi ihtilafa açık olduğunu , ancak 
zann-ı galibin katiye ilhak edilmesi gerek
tiğini ifade eder. Şafii fakihi İzzeddin b. 
Abdüsselam da bu kanaattedir. c) Nadi
ren mefsedete götüren vasıtalar. Bunla
rın önlenmemesi ve asıl hükmü üzere kal
ması gerektiği noktasında fikir birliği var
dır. d) Çoğu zaman veya nadiren grubuna 
girmeyen, mefsedete götürdüğüne sıkça 
rastlanan vasıtalar. Sedd-i zeraiin asıl tar
tışma konusu olan türü budur. Malikller 
ribaya vasıta kılınması muhtemel vadeli 
satışları bu türe örnek gösterir. Şarap ima
latçısına üzüm satma gibi örnekler de bu 
kapsamda değerlendirilir. Malik ve Ahmed 
b. Hanbel mefsedete yönelmiş bir kasıt 
açığa çıkmış olsun veya olmasın bu tür va
sıtaların önlenmesi gerektiği kanaatinde
dir. Onlara göre maksat açıklandığında za
ten yasaklanması gerektigi bellidir; mak
sat açıklanmadığında bu sonuca hükme
dilmelidir. Zira bu tür meselelerde hayat 
olaylarının normal akışına göre genellikle 



yasaklanan sonuca yönelme iradesinin bu
lunduğu görülür. Şafii, yasaklanan sonu
ca erişme maksadının açıklanması duru
munda vasıtanın önlenmesini kabul et
mekle birlikte bu tür meselelerde niyet 
araştırmasına giritrneksizin objektif bakı
şın esas olması, söz konusu fiilin asli hük
mü mubahlık ise bunun korunması gerek
tiği kanaatindedir. EbG Hanife de hukuki 
tasarrufların değerlendirilmesinde objek
tif bakışın esas alınması gerektiği anlayı
şına sahiptir: ancak yukarıda sözü edilen 
büyGu'l-acali geçersiz sayma noktasında 
başka bir hukuki tahlil yapmak suretiyle 
Malikller'le birleşmektedir (a nılan mezhep 
i mam larının tavrıy la ilgili ayrıntılı bilgi için 
bk. Mahmud Ham id Osman, s. ı ı 5- ı 39; 

İbn H azm ' ın bu konudaki olumsuz tavrı 

için bk. el-if:ıkam, Il , 745-757) . 

Bu açıdan birçok sedd-i zerai' örneğinde 
şu noktalar dikkat çekmektedir: a) Sedd-i 
zerai ' ile ulaşıldığı söylenen sonucun bu
nu özel bir delil olarak kabul etmeyen mez
hepler 1 fakihler tarafından da benimsen
diği görülür. Mesela yukarıda sözü edilen 
ölüm hastalığı sırasında karısını bain ta
lakla boşadıktan sonra vefat eden kişi ör
neğinde fakihlerin büyük çoğunluğu kadı
nın mirasçılık hakkının korunacağı kana
atindedir. Fakat İbn Rüşd, bu konudaki 
görüş ayrılığının sebebinin sedd-i zerai' ile 
amel etmeyi gerekli sayıp saymama hu
susundaki ihtili'ıf olduğunu , sedd-i zeraii 
kabul edenlerin kadının mirasçı olacağı 
sonucuna ulaşırken kabul etmeyenlerin 
tatakın bütün hükümlerini doğuracağına , 

yani kadının mirasçı olamayacağına hük
mettiklerini belirtir. Şu halde İbn Rüşd'ün 
sedd-i zerai' ile amel etmeyi gerekli sayıp 
saymama ifadesini ismen bu delili kabul 
edip etmeme değil sedd-i zerai' düşünce
sini benimseyip benimsememe şeklinde 
anlamak uygun olur. b) Sedd-i zerai ' ile 
ulaşıldığı belirtilen sonuç sahabi kavliyle 
de desteklenmektedir. Mesela sözü edi
len m iras hakkının korunması görüşü Hz. 
Ömer ve Hz. Osman'dan da nakledilmiştir: 
hatta İbn Rüşd -mesele hakkında ihtilaf 
bulunduğunun bilindiği gerekçesiyle eleş
tirmekle birlikte- Malikller'in bu hususta 
sahabe icmaı bulunduğu kanaati taşıdık
larını kaydetmektedir ( Bidayetü '1-mücte
hid, lll , 123- 124). 

Mahiyeti ve Edille-i Şer'iyye Arasındaki 

Yeri. İslam hukuk metodolojisinde delil
lerin işletilmesiyle ilgili temel kurgu göz 
önünde bulundurularak bir fıilin şer'an ya
sak olduğu sonucuna ulaşmanın üç temel 
yolu bulunduğu söylenebilir : 1. Fiilin ya
saklandığının nastan açık biçimde veya yo-

rum yoluyla anlaşılması. 2. Nasta yasak
lanan fiille ele alınan fiil arasında illet bir
liğinin bulunduğu belirlenerek kıyas yapıl
ması. 3. Nasta 1 naslarda ifadesini bulan 
veya birçok nastan ve 1 veya fıkhl hüküm
den hareketle türnevarım yoluyla ulaşılan 
bir prensibe dayanılarak fiilin yasaklığı so
nucuna ulaşılması. Belirtilen yollarla ya
saklığı belirlenen fiiller şer'! anlamda kö
tü sayıldığı gibi sonuçta dinin korunma
sını hedeflediği temel değerleri tehdit et
me, yani daha büyük kötülüklere vasrta 
olma konumundadır. Bu açıdan bakıldığın

da bütün dini yasaklar sedd-i zerai ' dü
şüncesiyle ilintilidir. Bir başka anlatımla 
-özel delil anlamıyla sedd-i zerai' dışında
herhangi bir şer'! delille bir fiilin yasaklığı 
sonucuna ulaşılmışsa bu, geniş anlamıyla 
sedd-i zerai' çerçevesinin dışında değildir. 

Bunun yanında mubah olduğu halde belir
li durumlarda şer'an sakinealı bir sonuca 
vasıta olacağı açıkça anlaşılan fiiller var
dır. Bu fiilierin o durumlarda yasak sayıl
masını izah için bazı fakihler özel bir kav
ram geliştirip bunu bir fıkıh ilkesi şeklin
de işletme ihtiyacı duymuşlardır. Özel an
lamıyla sedd-i zerai' bu ilkeye dayanarak 
yasaklık hükmüne ulaşmayı ifade etmek
tedir. İlk gruptakilerin, yani diğer şer'! de
lillerle yasaklığı belirlenenierin yasak sayıl
ması belirli durumlarda mefsedete yol açıp 
açmayacağına göre değerlendirilmez, bun
ların kendi başına cüz'l mefsedetler içerdi
ği kabul edilir, külll mefsedetlere yol açma
ları (geniş anlamıy la sedd-i zerai' kapsamında 
olmas ı ) ayrı bir husustur. İkinci gruptakiler 
ise ancak şer'an sakinealı bir sonuca yol 
açacağından emin olunduğu veya buna 
yol açacağına kuwetle muhtemel nazarıy
la bakildığı zaman yasak kabul edilir. Do
layısıyla bu delilin, maslahat-mefsedet den
gesi problemiyle ve özellikle maslahatın 
meşruiyet ölçütlerinden olan daha önemli 
bir maslahatın zayi edilmesine yol açma
ması şartıyla (bk MASLAHAT) yakından il
gili olduğu görülmektedir. Zira bu şart ge
reğince masiahatlar arasındaki önem sı
rası belirlenirken maslahatın gerçekleşme 
ihtimali de dikkate alınmakta ve vukuuna 
kesin veya kesine yakın nazarıyla bakıtanı 
öncelenmektedir. Bu yönüyle sedd-i zerai' 
deliline dayanmanın aslında bir tür mas
lahat değerlendirmesi yapma anlamı ta
şıdığı ve böyle bir değerlendirme yapma
nın bu delilin adını tasrih etsin etmesin 
bütün fakihler için vazgeçilmez bir yol ol
duğu söylenebilir. Nitekim bazı sedd-i ze
rai' tanımlarında yer alan " dış görünüşü 
itibariyle caiz 1 mubah" anlamındaki ifa
delerle bir bakıma , bu delile dayanılarak 
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yasaklanması gerektiği sonucuna ulaşılan 
meselenin iyi analiz edildiğinde gerçekte 
nasların ruhuna uygun olmadığının anla
şılacağı beli rtilmiş olmaktadır. Buna gö
re özel anlamıyla sedd-i zeraii ayrı bir fı
kıh ilkesi olarak işletme yolunu seçmeyen 
fakihler bu gibi durumlarda aynı veya ben
zer sonuçlara ulaşırken kıyas , istidlal, is
tihsan gibi kendi metodolojilerine hakim 
olan kavramları veya zararın giderilmesi 
gibi ilkeleri öne çıkarsalar da yukarıda 
belirtilen üç ihtimalden biri çerçevesinde 
masiahat değerlendirmesi yapmakta ve 
daha çok genel prensip ictihadı kapsamı
na giren bir faaliyet göstermiş olmakta
dır. 

Sedd-i zerai' konusunda yapılan çalış
malardan, bu delilin fürCı-ı fıkıh hüküm
lerinin belirlenmesinde oldukça önemli bir 
paya sahip olduğu , özellikle Maliki fıkıh 
doktrininin vazgeçilmez dayanaklarından 
birini oluşturduğu izlenimi edinilir. Fakat 
verilen sedd-i zerla örnekleri incelendiğin
de bu meselelerin büyük çoğunluğunun 
sedd-i zeraiin geniş anlamıyla ilgili bulun
duğu, çözümlerinin de zaten naslarda açık 
biçimde yer alan veya ictihadl yönü olsa bi
le yorum yoluyla nas kapsamına dahil edi
lebilecek ya da kıyas yahut konuya ilişkin fı
kıh prensiplerini esas alma yollarından bi
riyle nassa 1 naslara bağlanabilecek sonuç
lar olduğu görülmektedir. Ayrıca sedd-i ze
r ai' örneği diye zikredilen bu çözümlerin 
birçoğunun konuya ilişkin olarak sahabe
den yapılan nakillerle desteklendiği dikkat 
çekmektedir. Dolayısıyla sahabi kavlini ay
rı bir hüccet sayıp saymama noktasındaki 
usul ihtili'ıfının veya söz konusu nakillerin 
sıhhati yahut içeriğinin değerlendirilmesi 

hususundaki görüş ayrılığının belirtilen me
selelerle ilgili tercihlere etkisinin göz ardı 
edilmemesi gerekir. Bununla birlikte fıkıh 
düşüncesinde, bir fiil hakkında değerlen
dirme yapılırken onun ortaya çıkaracağı 

sonuçların da dikkate alınması gerektiği 
anlayışının (bu kavram ın kapsamı ve öne
mi hakkında bk. Şatıbl , IV, ı 94-2 11 ) vur
gulanması bakımından zerai' kavramının 
önemli bir yere sahip olduğu , bu anlayışı 
sedd-i zerai' (ve feth-i zerai') şeklinde kav
ramlaştıran fakihlerin benimsediği fıkhl 
çözümlerin delillendirilmesinde en azından 
bir pekiştirme görevi ifa ettiği söylenebi
lir. Ancak sedd-i zerai '. yorum ve kıyas ic
tihadlarında nassın veya kendisine kıyas 
yapılan olaya ait hükmün amacını belirle
meyi kolaylaştıncı bir rol üstlenirken genel 
prensip ictihadında (istislah) daha özel bir 
işieve sahip olmakta ve başlı başına bir fı
kıh prensibi diye işletildiğinden edille-i şer-
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'iyyeden biri olarak nitelendirilmektedir 
( sedd-i zeraiin delil, asl, kaide ve bazı çağ
daş yazarlarca prensip [mebde] şeklinde 
nitelendirilmesi için bk. M. Hişam el-Bur
han!. s. ı 23- ı 74; Mahmud Hami d Osman, 
S. 67-77) 

Bu delilin Maliki mezhebine özgü olma
yıp hemen bütün fakihlerin aynı düşün
eeye dayalı hükümler verdiği şeklinde ya
pılan savunmaya karşılık sedd-i zeraiin özel 
bir delil olarak işletilmesinin sakıncaları 
üzerinde durulurken bu yolla kuşkuya, veh
me ve hatta keyfi değerlendirmelere da
yalı hükümlere ulaşılarak temel hak ve öz
gürlüklerin ihlal edilmesine, birey ve top
luma zarar veren sonuçların ortaya çıkma
sına sebebiyet verilebileceği endişesi dile 
getirilir. Esasen -sedd-i zerai' özel bir de
lil olarak kabul edilmese bile- fitne, bid'at 
gibi kavramların veya ihtiyatlı olanı tercih 
etme gibi prensipierin sağlam ölçütlere 
bağlı olmaksızın işletilmesinin de aynı en
dişeye hak verdirecek sonuçlara yol aça
bildiği dikkate alındığında konunun bu yö
nünün daha çok ilkeleri somut olaylara uy
gulama konumunda bulunanların nasla
rın ruhuna ve hayat olaylarının özellikleri
ne hakimiyet hususundaki yeterlilik, biri
kim ve sezgileriyle ilgili olduğu anlaşılır. Bu 
delilin feth-i zerai' kanadının işletilmesiyle 
ilgili kaygılar dile getirilirken de Batı felse
fesindeki faydacı akımlara yöneltilen eleş

tirilerin benzeri eleştiriler gündeme gelir; 
özellikle amacın aracı meşrulaştıracağı şek

linde özetlenen Makyavelist düşüncenin 
ortaya çıkardığı ve çıkarabileceği sakınca
lar üzerinde durulur. 

Hukuk teorileri arasında sedd-i zerai' 
anlayışının özel bir kavramlaştırmaya ko
nu olmamasına karşılık İslam muhitinde 
-belirli mezheplerle sınırlı da olsa- böyle 
bir ihtiyacın hissedilmesinde hukukun ya
sakladığı eylemlerin suç. borca aykırılık ve 
haksız fiil niteliği taşıyanlarla sınırlı olma
sına mukabil fık.ıhta dinen sakinealı görü
len (haram) fiilierin geniş bir yer tutması

nın da etkili olduğu söylenebilir. Bununla 
birlikte sedd-i zerai' kapsamında görülen 
veya bu vesileyle ele alınan meselelerden 
mesela bir fiilin tamamlayıcı parçası, se
bebi, saiki gibi konuların hukuk incele
meleri bakımından da önem taşıdığı , yi
ne sedd-i zerai' delilinin mükellefin niyet 
ve amacını özel biçimde incelemeye daya
nan uygulamaları bağlamında ortaya ko
nan fikri malzemenin, hukuk tedkiklerin
deki hile, kanuna karşı hile, dış irade-iç 
irade, muvazaa gibi konu ve kavramların 
işlendiği yerlerdeki tahlil ve tartışmalarla 
mukayeseye elverişli olduğu görülmekte-
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dir. Öte yandan özellikle çağdaş araştırma
cıların toplumsal sorunlara çözüm üretil
mesinde sedd-i zerai' delilinden yararla
nılmasıyla ilgili beklenti ve önerileri ince
lendiğinde (bazı yeni problemler üzerin
de uygulama örnekleri içeren bir çalışma 
için bk. Abdullah M. es-Salih, XIX/2 [2003]. 
s. 905-939) esasen onların hukuktaki ka
mu düzeni ve kamu yararı kavramları çer
çevesinde yapılan düzenlernelerin bu deli
le dayanılarak gerçekleştirilebileceğini kas
tettikleri anlaşılmaktadır. Ancak fıkıh dü
şüncesinde bu tür düzenlemelerin, mas
lahat ilkesine ve ilgili kayıtlara bağlı kal
mak şartıyla kamu otoritesini elinde bu
lunduranların takdirine bırakılması genel 
kabul gören bir anlayış olup Mecelle'nin, 
"Raiyye yani tebaa üzerine tasarruf mas
lahata menGttur" (md. 58) şeklinde ter
cüme edilen külll kaidesinde ifadesini bul
muştur. Dolayısıyla bu konudaki önerile
rin de masiahat ilkesinin uygulanması sı
rasında vasıta-sonuç ilişkisinin dikkate alın
dığına özel bir vurgu yapılmasını isteme 
anlamına geldiği anlaşılmaktadır. 
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SEDEFÇİLEK CAMii 

L 
(bk. ATİK ALİ PAŞA CAMİİ). 

_j 

ı ı 

SEDEFKARLIK 
L _j 

Sedef (Ar. sadef), içinden inci çıkan isti
ridye kabuğudur. istiridye dışında midye 
ve deniz salyangozu gibi yumuşakçaların 
kabuklarından elde edilen parlak maddeye 
de sedef denir; Arapça'da se'se' ve ırkü'I

Iü'Iü gibi değişik adları da vardır. Kur'an'
da denizden çıkan inci ve mercandan Al
lah'ın lutfu olarak söz edilir. Cennetteki iri 
gözlü hGriler kabuğu içinde saklı ineilere 
benzetilir (el-Vakıa 56/22-23) . Bir rivayete 
göre Ümmü Selerne'nin sorusu üzerine Hz. 
Peygamber onların sedef içindeki inciler gi
bi el değmemiş olacağını belirtir (Taberanl, 
XXIII , 367) . Sedef saflığın , güzelliğin, ber
raklığın simgesidir. Süleyman Çelebi, Mev
Jid'inin "Veladet Bahri"nde, "Ol sadeften 
doğdu ol dür danesi" ifadesiyle Hz. Mu
hammed'i inciye, annesini de sedefe ben
zetmiştir. 

İnce marangozluk için en uygun sedef 
daha yayvan kabuklu birkaç değişik türü 
olan, sıcak denizlerde yaşayan ve yaklaşık 
çapı 19 santimetreyi bulan istiridyeden 
(pinctada) elde edilir. Hakim rengi beyaz 
olmakla beraber ışığa göre gök kuşağı 
renklerinde ışınlaryaydığı (sedeflenme) gö
rülür; mat olanına taş sedef denir. Daha 


