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Ýbnü’s-Salâh eþ-Þehrezûrî’nin
Mušaddime adlý kitabýna
Nevevî’nin (ö. 676/1277) yazdýðý
Ýrþâdü ¹ullâbi’l-¼ašåßiš adlý
muhtasarýn yine
Nevevî tarafýndan
yapýlan ihtisarý
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Ýslâm mezheplerinin
ve özellikle Ehl-i sünnet ile
Þîa’nýn ortak amaçlar etrafýnda
hareket etmesi anlamýnda
bir tabir.

™

Sözlükte “yaklaþmak” anlamýndaki kurb
(karâbet) kökünden türeyen takrîble (yaklaþtýrmak) mezheb kelimesinin çoðulu olan

mezâhibden oluþan terkip “itikadî mezheplerin birbirine yaklaþtýrýlmasý” demektir. Terimleþme sürecine yeni giren bu tabirle daha çok Ehl-i sünnet ile Þîa’nýn birbiri hakkýnda doðru bilgi edinmesi, olumsuz düþünce ve deðerlendirmelerden uzak
durmasý, ortak amaçlar etrafýnda birlikte
hareket etmesi kastedilmektedir. Bazan
ayný anlamda “vahdet-i Ýslâmiyye” terkibi
veya kýsaca “vahdet” kelimesi de kullanýlýr.
Ýslâmiyet Allah’ýn birliðine büyük önem
verdiði gibi müslümanlarýn inanç, ibadet
ve sosyal hayatta ayrýlýða düþmemelerinede vurgu yapmýþtýr. Ancak genelde insanlarýn farklý eðilim, mizaç, eðitim ve birikime sahip olmasý, ayrýca Ýslâm’ýn fikir hürriyetine önem vermesi, naslarýn farklý yorumlara elveriþli bulunmasý, siyasal faktörler ve sosyokültürel etkenlerle Ýslâm tarihinde deðiþik anlayýþlar ortaya çýkmýþ,
bunlar zamanla gruplaþarak mezhepler
teþekkül etmiþtir. Esasen din, özellikle de
Ýslâmiyet ferdi ve toplumu hemen her yönüyle kapsayan bir sistem olmanýn yanýnda duyular âlemiyle duyu ötesi gayb dünyasýna yönelik açýklamalarda bulunur ve
kiþinin iç dünyasýný etkiler; bu sebeple onun
bazýlarýnca istismar edilmesi bir yana samimi þekilde anlaþýlýp yaþanmasý da kaçýnýlmaz farklýlýklar meydana getirir. Bu çerçevede erken dönemlerden itibaren inanç
alanýndaki ihtilâflardan itikadî, amelî alandaki farklýlýklardan fýkhî, politik geliþmelerden siyasî mezhepler doðmuþ, siyasî mezhepler dinin hem inanç hem amel yönüyle ilgili anlayýþlar geliþtirdiðinden bunlar
ayný zamanda itikadî ve fýkhî karakter kazanmýþtýr.
Bazý araþtýrmalarda mezheplerin bir bakýma düþünce ekolleri özelliði taþýdýðý ifade edilmekle birlikte gerek itikadî ve fýkhî
gerekse siyasî mezheplerden her biri kendini doðru kabul etmiþ, diðer mezhepler
hakkýnda yer yer katý tavýrlar geliþtirmiþtir. Bazý istisnalar dýþýnda Ýslâm tarihinde
mezhep ihtilâflarý silâhlý mücadelelere yol

açmamýþ, fikrî düzeyde kalmýþtýr. Çok az
taraftarý bulunan aþýrý fýrkalar bir yana (bk.
G…LÝYYE) her mezhep kendi görüþlerini
naslarla temellendirmeye çalýþmýþ, karþý
mezheplerin görüþlerini delillere dayanarak eleþtirmiþtir. Baþta Kaderiyye ve Mu‘tezile olmak üzere kelâm mezhepleri Ehl-i
sünnet’in kelâm ekollerinin ortaya çýkmasýndan sonra zayýflamýþ, zamanla tarihe
karýþmýþ, böylece Ehl-i sünnet kendi içindeki kelâm ekolleriyle müslümanlarýn çoðunluðunu oluþturmuþtur. Bunun yanýnda fýkýh alanýnda bazý mezhepler zuhur etmiþse de zaman içinde Hanefîlik, Þâfiîlik,
Hanbelîlik ve Mâlikîlik dýþýnda kalanlar tarih sahnesinden çekilmiþtir. Siyasî mezheplerden Hâricîlik birkaç asýr hareketli dönemler geçirmiþ, birçok kola ayrýlmýþ, bunlardan Ýbâzýyye dýþýndakiler ayný âkýbete
uðramýþ, Ýbâzýyye de katý düþüncelerini terkedip yaygýn Ýslâmî yapýya yaklaþmýþtýr.
Geride Ehl-i sünnet ile en büyük azýnlýðý
oluþturan Þîa kalmýþtýr. Dolayýsýyla takrib
temelde bu iki mezhep arasýndaki yakýnlaþma çabalarýný ifade etmek için kullanýlmýþtýr.
Takrîbü’l-mezâhib yakýn dönemde ortaya çýkan bir tabir olmakla birlikte SünnîÞiî yakýnlaþmasý çabalarýna yönelik faaliyetlerin çok daha erken tarihlerde baþladýðýný belirtmek gerekir. Nâsýr b. Abdullah Ali el-Gýfârî, kaynaklardaki bazý kayýtlardan hareketle bunun V. (XI.) yüzyýla kadar götürülebileceðini söyler. Meselâ 437
(1046) yýlýnda Baðdat’ta Sünnîler’le Þiîler
yahudilere karþý ortak bir mücadeleye giriþmiþ, bu münasebetle 442’de (1051) aralarýnda ciddi yakýnlaþma meydana gelmiþ,
Sünnîler Hz. Ali ve Hüseyin’in kabirlerini
ziyarete baþlamýþ, Þiîler de Sünnîler’in camilerinde namaz kýlmýþ, ashaba dil uzatmaktan vazgeçmiþtir. Ayný dönemde Þîa’nýn önemli âlimlerinden Ebû Ca‘fer et-Tûsî, Tefsîrü’t-tibyân adlý eserinde âyetleri
her iki mezhebe ait rivayetlerle yorumlamýþ, VI. (XII.) yüzyýlda yine Þiî müfessirlerinden Tabersî Mecma£u’l-beyân’da Tûsî’yi izlemiþ ve yakýnlaþmayý çaðrýþtýran faaliyetlerin öncüsü kabul edilmiþtir (Mesßeletü’t-tašrîb, II, 148-151). Devrin tarihî ve
sosyal þartlarýyla açýklanabilecek olan bu
küçük çaplý faaliyetler dikkate alýnmazsa
söz konusu alanda ilk ciddi teþebbüsler
Nâdir Þah zamanýnda (1736-1747) gerçekleþmiþtir. Ýran’da Safevî hânedanlýðýna son
verip Avþarlýlar hânedanlýðýný kuran Nâdir
Þah, müslümanlar arasýnda yer yer büyük
çekiþmelere yol açan aþýrý Þiî anlayýþlarýnýn
terkedilip mutedil Ca‘ferîliðin benimsenmesi için gayret göstermiþtir. Osmanlýlar’467
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la yaptýðý barýþ görüþmelerinde Ca‘ferî mezhebinin beþinci hak mezhep olarak kabul
edilmesini isteyen Nâdir Þah, Kâbe’de Ca‘ferîler adýna bir rüknün açýlmasýný ve Ýranlý hacýlar için hac emîri tayin edilmesini istemiþtir. Uzun müzakerelerden sonra Osmanlýlar, þer‘î ve siyasî düþünceler çerçevesinde Ca‘ferîliðin Ýran’a ait bir mezhep
kabul edilebileceðini, beþinci mezhep diye
benimsenmesinin mümkün görülmediðini bildirmiþ, ancak Ýranlý hacýlar için hac
emîri tayin etmekte sakýnca görmemiþtir. Nâdir Þah mezhep ihtilâflarýnýn sosyal
hayatý olumsuz yönde etkilemesi, özellikle mezhep mensuplarýnýn birbiri hakkýnda tekfire varan suçlamalarda bulunmasý karþýsýnda bu alanda yeni çalýþmalar yapmanýn gerektiðini düþünmüþ, bu amaçla iki tarafýn âlimlerini bir araya getirerek
Necef’te bir toplantý düzenlemiþtir (1159/
1746). Ehl-i sünnet adýna toplantýya katýlan Ebü’l-Berekât Abdullah b. Hüseyin esSüveydî tarafýndan daha sonra kitap haline getirilen bu toplantýdaki müzakerelerde (Müßtemerü’n-Necef, Muhibbüddin elHatîb, el-ƒu¹û¹u’l-£arîza, Kahire ts. içinde; trc. Mustafa Çaðrýcý, “Sünnî-Þiî Ýttifakýna Doðru”, Bekir Topaloðlu, Kelâm Ýlmi: Giriþ, Ýstanbul 1981 içinde, s. 317-349) hilâfet meselesi ve Þîa’nýn ashaba dil uzatmasý gibi temel konularda uzun tartýþmalar
yapýlmýþ, sonuçta bir mutabakat metni ortaya çýkmýþtýr. Bu metinde Þiîler’in baþta
ilk üç halife ve Hz. Âiþe olmak üzere ashaba dil uzatmamalarý, Sünnîler’in de Þîa’yý Ýslâm dairesi içinde görmeleri hususu
karara baðlanmýþtýr (geniþ bilgi için bk.
Saim Arý, Osmanlý Arþiv Kaynaklarý Iþýðýnda Nâdir Þah-I. Mahmûd Dönemi Ehl-i Sünnet-Þiî Diyaloðu, doktora tezi, 2001, Har-

ran Üniversitesi). Ancak bu çaba belli ölçüde yarar saðlamýþsa da çok geçmeden
etkisini kaybetmiþtir.

XIX. yüzyýlda Ýslâm dünyasýnýn hemen
her alanda görülen bozulma, bazý âlim ve
fikir adamlarýný bunun sebeplerinden biri olarak görülen mezhep ihtilâflarýný azaltýp müslümanlar arasýnda dayanýþmayý
saðlamak amacýyla teþebbüse geçmeye
sevketmiþ, XX. yüzyýlda özellikle I. Dünya
Savaþý’nýn ardýndan müslüman toplumlarýn karþýlaþtýðý siyasal ve ekonomik problemler bu çabalarý kurumsal niteliðe dönüþtürme ihtiyacýný doðurmuþtur. Bireysel etkinlikler çerçevesinde Ehl-i sünnet’ten Muhammed Abduh, Reþîd Rýzâ, Mustafa es-Sibâî, Mûsâ Cârullah; Þiî dünyasýndan Muhammed b. Muhammed Mehdî el-Hâlisî, Þerefeddin el-Âmilî gibi þahsiyetler öne çýkmýþtýr. 1937’de Mýsýr’da Ce468

mâatü’l-uhuvveti’l-Ýslâmiyye ve 1947’de yine Mýsýr’da Dârü’l-insâf adlý kurumlar baþarýlý olamayarak faaliyetlerini sona erdirmiþtir (bunlarla ilgili geniþ bilgi ve deðerlendirmeler için bk. Gýfârî, II, 171-173, 191218). Muhammed Taký el-Kummî adlý Ýranlý bir âlim 1945’lerde Kahire’ye gidip Ezher
Üniversitesi hocalarýyla görüþmüþ, bazý
Sünnî âlimlerle Yemen’den Zeydî âlimlerin desteðini alarak Cemâatü’t-takrîb beyne’l-mezâhibi’l-Ýslâmiyye (Takrîbü’l-mezâhib)
adlý kurumu tesis etmiþtir. Bu kurum amacýný Ýslâmî gruplarýn ortak noktalarýný vurgulama, Ýslâmiyet’in genel esaslarýný çeþitli dillerde yayýmlayýp toplumlarýn ihtiyacýný karþýlama, müslümanlar arasýndaki sevgi ve dayanýþma baðlarýný güçlendirme þeklinde ifade etmiþtir. Söz konusu kurum baþlýca üç faaliyet gerçekleþtirmiþtir. a) Risâletü’l-Ýslâm adlý derginin
neþri. Üç aylýk periyotlarla 1949’da yayýn
hayatýna baþlayan dergide Sünnî, Ýsnâaþerî ve Zeydî âlimlerinin genellikle takrib nitelikli yazýlarýna yer verilmiþ, söz konusu derginin yayýn hayatý 1972 yýlýna kadar devam etmiþtir. b) Bazý kaynaklarýn neþri.
Kurum, mezhep mensuplarýnýn birbirleri
hakkýnda doðru bilgiye sahip olmasý amacýyla bazý eserleri neþretmeye karar vermiþ, ancak uygulamada daha çok Þîa eserlerinin neþri gerçekleþmiþtir (bu eserlerin
isimleri için bk. a.g.e., II, 176). c) Ca‘ferî
fýkhý ile amel etmenin geçerliliðine dair
fetva. Kurumun önemli simalarýndan olan
Ezher Üniversitesi rektörü Mahmûd Þeltût,
1959 yýlýnda Ehl-i sünnet mensuplarýnýn
diðer fýkhî mezhepler gibi Ca‘ferî mezhebinin ictihadlarýyla da amel edebileceðini
belirten bir fetva yayýmlamýþtýr (bk. bibl.).
Baþlangýçta Ýslâm dünyasýnda ilgi gören bu
kurum zamanla zayýflamýþ, özellikle Sünnî üyeler, Þiîler’in samimiyeti konusunda
ciddi þüpheleri olduðunu ifade ederek kurumla temaslarýný kesmiþ, nihayet kurum
1972’den sonra fonksiyonunu yitirmiþtir
(geniþ bilgi için bk. Üzüm, sy. 2 [1998], s.
171-185).
Takrîbü’l-mezâhibin faaliyetlerinden sonra Ýran’da Humeynî liderliðinde gerçekleþtirilen devrimin ardýndan Þiîlik devletleþtirilmiþ ve yönetim, Ýslâm ülkelerinde olumlu yankýlar elde etmek ve Batý dünyasýnýn
tepkilerine karþý destek bulmak amacýyla
takrib çalýþmalarýna yeniden baþlamýþtýr.
Humeynî’den sonra en büyük dinî merci
olarak rehberiyyet makamýna gelen Hameney, 1990 yýlýnda el-Mecmau’l-âlemî li’ttakrîb beyne’l-mezâhibi’l-Ýslâmiyye adýyla
bir kuruluþ tesis etmiþtir. Bu kuruluþ halen Tahran’da faaliyetlerini sürdürmekte-

dir. Söz konusu kuruluþun temel ilkeleri
Allah’ýn birliðine, Hz. Muhammed’in nübüvvetine ve âhirete inanan, namaz, oruç,
hac ve zekâtýn farziyetini benimseyen herkesin müslüman olduðunu, bütün müslümanlarýn tek bir ümmet teþkil ettiðini
kabul etmek, dine ait fer‘î konulardaki ihtilâflarý tabii görmek ve bunu düþmanlýk
sebebi saymamak, mezhep mensuplarýnýn birbirini daha iyi tanýmasýna katký saðlamak ve gerektiðinde Ýslâm düþmanlarýna karþý ortak mücadele yürütmek þeklinde belirlenmiþtir (M. Hasan Teberreiyan, s.
53-56). Kurumun bazý faaliyetleri þöylece
sýralanabilir: a) 12-17 Rebîülevvel günlerini vahdet haftasý olarak kutlamak, bu münasebetle çeþitli etkinliklerde bulunup takrib (vahdet) bilincini güçlendirmek; b) Ýslâm dünyasýnýn çeþitli merkezlerinde uluslararasý düzeyde vahdet ve takrib toplantýlarý yapmak (bu çerçevede Ýran’dan baþka Katar, Pakistan, Endonezya ve Türkiye
dahil olmak üzere bazý ülkelerde toplantýlar düzenlenmiþtir); c) Bir araþtýrma merkezi kurup Ýslâm mezhepleriyle ilgili mukayeseli çalýþmalar yapmak. Bu amaçla
Ýran’da tesis edilen ilmî bir merkez tefsir,
hadis, fýkýh ve vahdet konularýnda eserler
neþretmiþtir (geniþ bilgi için bk. M. Mehdî Necef, s. 10-72). Mecmau’t-takrîb’in
Farsça’dan baþka Arapça, Ýngilizce, Urduca ve Türkçe dahil birçok dilde web sitesi
(www.taghrib.org), ¡ešåfetü’l-Ýslâm adýyla aylýk bir dergisi ve ilmî toplantýlarda sunulan tebliðlerin basýmýndan meydana gelen yayýnlarý bulunmaktadýr.
Takrib nitelikli çalýþmalar çerçevesinde
konuyla ilgilenen âlimler önemli deðerlendirmeler ortaya koymuþ olup baþlýcalarý
þöylece özetlenebilir: a) Kur’ân-ý Kerîm’de
müslümanlarý ayrýlýktan sakýnmaya ve birlik içinde bulunmaya davet eden âyetler
(meselâ bk. Âl-i Ýmrân 3/103; el-Enfâl 8/
46) takribin ve bu uðurda çalýþmanýn önemini vurgulamaktadýr. b) Mezhepler beþerî teþekküller niteliði taþýdýðýndan hiçbir
zaman din yerine konamaz. Nitekim Hz.
Peygamber’in ve ashabýnýn mezhebi olmamýþtýr. c) Tarihî bir gerçek olarak ortaya çýkan mezheplerin tabii karþýlanmasý ve mezhep taassubundan kaçýnýlmasý gerekmektedir. d) Ýslâmiyet’in inanç esaslarý ve temel ibadetleri Kur’an’da ve sahih hadislerde ortaya konmuþtur. Müslümanlar arasýnda meydana gelen ihtilâflarda âyetlerde belirtildiði gibi (en-Nisâ 4/59) Allah’ýn
ve resulünün hakemliðine baþvurulmalýdýr.
Kur’an’ýn hemen baþýnda insanlarý kurtuluþa ulaþtýracak hususlar açýkça belirtilmiþtir. Buna göre gayba iman eden, namaz
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kýlan, Allah’ýn lutfettiði imkânlardan baþkalarýný faydalandýran, Hz. Muhammed’e
ve önceki peygamberlere indirilen vahiylere inanan, âhiret gününü benimseyen
kimseler hidayet üzeredir ve kurtuluþa erecektir (el-Bakara 2/3-5). e) Mezheplerin
ortak kabulleri farklý noktalarýyla kýyaslanamayacak kadar çoktur. f) Mezhepler
birbirleri hakkýnda eksik, yanlýþ veya tarafgir bilgiler ortaya koymamalý, bir mezhebe ait temel görüþler dýþýnda o mezhebe mensup birinin özel anlayýþý mezhebe
mal edilmemelidir. g) Mezhep mensuplarý
birbirlerini karalayýcý tutum ve davranýþlardan uzak durmalý, özellikle tekfirden þiddetle kaçýnmalýdýr. h) Ehl-i sünnet mensuplarý mutedil Þîa ile Galiyye’ye mensup
Þîa’yý bir tutmamalý, Ýmâmiyye Þîasý ile aralarýndaki ortak yönleri dikkate almalý, Þîa
da takýyye kuþkusuna yol açacak tutumlardan sakýnmalý, özellikle Kur’ân-ý Kerîm’de
övülen sahâbeye karþý tutumlarýný gözden
geçirmelidir. i) Uzlaþma kültürünün giderek yayýldýðý, insanlýðýn ortak problemlerine karþý farklý din mensuplarýyla olumlu
iliþkilerin geliþtirildiði günümüz dünyasýnda Ýslâm mezhepleri mensuplarý ana kimliðin Ýslâm olduðunu göz ardý etmemeli,
birbirlerine karþý anlayýþ ve dayanýþma içinde bulunmalýdýr (Desûký, s. 39-60; Kýrbaþoðlu, s. 150-157; Ünal, XXV [2007], s. 31-42).
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TAKRÎBÜ’n-NEÞR
( )  א
Ýbnü’l-Cezerî’nin
(ö. 833/1429)
kýrâat-i aþereye dair en-Neþr adlý
eserinin müellif tarafýndan
yapýlan muhtasarý

˜

(bk. en-NEÞR).
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TAKRÝR
( ) א

˜

Sünnetin kýsýmlarýndan biri,
Hz. Peygamber’in onaylarý.

™

Sözlükte “bir þeyi bir yere yerleþtirmek;
istikrar bulmak, sakinleþmek; gerçeði kabul etmek; bir söze açýklýk getirmek” anlamlarýndaki takrîr (ikrâr) kelimesini terim olarak Hâris el-Muhâsibî, “Hz. Peygamber’in sahâbeden birini veya birkaçýný farz
ibadetleri ya da helâl-haramlarla ilgili bir
þeyi yaparken görmesi yahut ayný konularda kendisine bir haber verilmesi durumunda bundan nehyetmemesi” þeklinde
tanýmlamýþtýr (Bedreddin ez-Zerkeþî, IV,
201). Daha sonraki âlimler kapsamý geniþ
tutmuþ ve takriri, Resûl-i Ekrem’in huzurunda bir sözün söylenmesi veya bir fiilin
gerçekleþtirilmesi yahut onun görmediði
yerde yapýlan bir þeyin kendisine bildirilmesi durumunda onun bu sözü veya fiili
yahut baþka bir yerde yapýlýp da kendisine aktarýlan þeyi onaylamasý, yani yasaklamamasý yahut bu þeyin baþka türlü yapýlsa daha güzel olacaðýný söylememesi diye ifade etmiþlerdir (Abdülfettâh Ebû Gudde, s. 97).
Takriri Hz. Peygamber’in bir þeyi engellemeyi terketmesi diye anlayan bazý âlimler, terkin de fiil olduðu gerekçesiyle takrirî sünneti fiilî sünnet kapsamýnda incelemiþlerse de Resûlullah’ýn fiilinden ve mutlak terkinden ayrý olduðunu söyleyerek onu
sünnetin müstakil bir kýsmý þeklinde ele
alanlar da vardýr. Meselâ Hâris el-Muhâsibî’nin sünneti kavil, fiil, takrir ve Resûl-i
Ekrem’in bir fiil veya terkinden (bir þeyi yapmasý veya hiç yapmamasýndan) sahâbenin anladýðý maksat olarak dörde ayýrdýðý belirtilmekte (Bedreddin ez-Zerkeþî, IV, 213), Alâî
takrirî sünnetin kavlî ve fiilî sünnetle çe-

liþmesine ayrý bir baþlýk açmakta (Taf½îlü’licmâl, s. 189 vd.), Ýbn Hacer el-Askalânî
ise takririn tek baþýna hüküm vazetmeye
yeterli, delil olarak alýnmaya elveriþli ve diðer delillerle eþdeðer kabul edilebilecek konumda olduðunu, hükmü takrirle belirlenmiþ bir meselede muarýz delilin bulunmasýnýn takriri göz ardý etmeyi gerektirmediðini söylemektedir (Fet¼u’l-bârî, IV, 432).
Allah’ýn emirlerini beyanla mükellef olan
Hz. Peygamber’in söz ve fiilleri gibi takrirleri de birer beyan sayýlmýþ, normal þartlarda sâkite bir söz isnad edilemediði halde (Mecelle, md. 67) teþrîî vazifesi itibariyle diðer insanlardan farklý bir konumda bulunan Resûl-i Ekrem’in onayýna da
hüküm bina edilmiþtir. Usûl-i fýkýhta yerleþik kural gereði þer‘î bir hükmün açýklanmasý o hükme ihtiyaç duyulduðu andan
sonraya býrakýlamaz (Gazzâlî, III, 65) ve
beyana ihtiyaç duyulduðu anda susmak
da beyan olduðundan (Mecelle, md. 67)
takrire konu olan söz veya eylemin gerçekleþtiði anda bunlarýn hükmünü bilmeye duyulan ihtiyacýn artýk kesin biçimde ortaya çýktýðý ve onu bir beyan vasýtasý haline getirdiði kabul edilmiþtir.
Fýkýh usulü âlimlerinin çoðunluðuna göre takririn hüccet oluþunun en önemli gerekçesi Resûlullah’ýn kötülükleri engelleme (nehiy ani’l-münker) görevidir (Ebû Ya‘lâ
el-Ferrâ, I, 127-128). Günahlarýn dünyada
hemen cezalandýrýlmamasýný bunlarýn Allah tarafýndan onaylandýðý þeklinde yorumlamak ve Allah’ýn takririnden bahsetmek
mümkün deðilken Hz. Peygamber’in takririnin hüccet sayýlmasýnýn sebebi, huzurunda iþlenen sakýncalý bir davranýþý gören üçüncü kiþilerin bundan Resûl-i Ekrem’in o davranýþý onayladýðý anlamýný çýkarmasý ihtimalidir. Ýsmet sýfatýný haiz olan
Resûlullah’ýn kötülük karþýsýnda sessiz kalmasý düþünülemediðinden onun gördüðü
veya bildiði halde karþý çýkmadýðý hususlarda sakýnca bulunmadýðý hükmüne varýlmýþtýr (Ebû Ali Hasan b. Þihâb el-Ukberî, s. 59-60). Hz. Peygamber’in takririne
konu olmuþ bir meselede sahâbenin ayrýca soru sorma ihtiyacý hissetmemesi (Ýbn
Hacer, IV, 431), herkes tarafýndan hüccet
sayýlmamakla birlikte usûl-i fýkýh kitaplarýnda sahâbe, tâbiîn, müctehid ve müftü
takrirlerinden bahsedilmesi gibi hususlar da Resûl-i Ekrem’in takririnin öncelikle
delil olduðunu göstermektedir. Resûlullah’ýn duyduðu bir söz veya karþýlaþtýðý bir
olay hakkýnda vahiy beklemesi, o an için
engelleyecek veya karþý çýkacak durumda
bulunmamasý yahut daha önce hakkýnda
hüküm verilmiþ bir mesele olmasý gibi se469

