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Din; Allah tarafændan vazedilen bir kanundur. Vahye
dayanær; yani kaynaåænæ Allah’tan alær. Ve, „Hak Din“ bir
tanedir. O da Æslâm’dær. Hz. Adem’le bañlar, bütün
peygamberler tarafændan tebliå edilegelmiñ ve Hz.
Muhammed’le son ñeklini almæñ ve tamam olmuñtur;
artæk eksiåi ve gediåi yoktur.

Yukaræda da söylediåim gibi, din bir tanedir; iki olamaz:
Kur’an ñöyle der:

„Allah’æn indinde mûteber ve makbul olan din
Æslâm’dær...“ (Al-i Æmran, 19) Bir bañka ayette de ñöyle
der:

„Kim Æslam’dan bañka bir din ararsa, bilsin ki (o
din) ondan kabul edilmiyecektir.“ (Al-i Æmran, 85)

Mezheb:
Hak din olan „Æslâm“ bir tane ise de mezheb farklaræ

vardær. Mezheb farklaræ genelde müctehid imamlaræn,
mücmel ayet ve mücmel hadislerin anlayæñ farklarændan
doåmuñtur. Zira bâzæ ayet ve hadisler vardær ki, iki ya
da çok mâna ifade ederler. Müctehid imamlardan biri
bu mânalardan birini bir bañkasæ da ötekisini kabul eder
ve iñte böylece anlayæñ farklaræ ortaya çækmæñ olur.
Ñurasæ da iyi bilinmeli ki, tercih sebebleri de delillere
dayanmaktadær.

Mezhebler, itikadî ve amelî olmak üzere iki kæsma
ayrælær. Ætikadî mezhebler, añaåæda görüleceåi üzere
sekizdir:

1- Mutezile:
Anlayæñ farklaræ:

MukaddimeMukaddimeMukaddimeMukaddimeMukaddime
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a) Büyük günahlaræ irtikâb eden ne mü'mindir ne de
kâfirdir, derler. Bunlara bu sebeble „El-menzile beynel
menzileteyn“ ismi verilir.

b) Kul, filinin halikidir. Yani bir kimse yaptæåæ iñin aynæ
zamanda yaratæcæsædær.

c) Allah’æn sæfatlarænæ inkâr ederler.
d) „Kur’an mahluktur“, derler.
Yirmi færkaya ayrælmæñlardær.
2- Ñia:
Peygamber’den sonra kæyamete kadar imamlæk hakkæ

Hz. Ali’ye ve onun evladæna aittir. ve bu inançlarænæ
sürdükmekte ve anayasalaræna da koymuñlardær.

b) Sahabe ve halifeler, Hz. Ebu Bekir’i seçtiklerinden
günaha girmiñlerdir.

c) Ñia’laræn bu imamlæk silsilesi, onikinci imama kadar
sürmüñ ve onikinci imam bir maåaraya girmiñ ve orada
gizlenmiñtir. Geleceåini beklemektedirler. Gelinceye
kadar devletin bañæna geçen zat asæl imam deåil, onun
vekilidir.

22 færkaya ayrælmæñlardær.
3- Hevariç:
a) Hakem hadisesini kabul ettiåinden dolayæ hem Hz.

Ali’yi ve hem de onun taraftarlarænæ günahkâr
saymæñlardær.

b) Büyük günah iñleyenlerin kâfir olacaklaræna
kaildirler.

c) Onlaræn inancæna göre, Allah, hayræ murad eder, ñer
murad etmez.

4- Mürcie:
a) Küfürle beraber amel ve ibadet fayda vermiyeceåi

gibi, imanla beraber de günah zarar vermez, derler.
b) Æman, hudu’ ve sevgi ile mârifetullah’tan ibarettir.

Beñ færkaya ayrælmæñlardær.
5- Neccariye:
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a) Bunlar Allah’æn sæfatlarænæ kabul etmezler,
b) „Kur’an mahluktur“, derler.
c) Rü’yetullah’æ Mutezile gibi inkâr ederler.
6- Cebriyye:
a) Kulda hiç kudret yoktur; kul aåaçlaræn yapraklaræ

gibidir, rüzgâræn tesirindedir; yani kader rüzgârænæn estiåi
yöne doåru eåilirler.

b) Cennet ve cehennemin ebedîliklerini kabul
etmezler.

7- Müñebbihe:
Bunlar, Allah Teala’yæ yaratæklara ve insana benzetirler.
8- Ehl-i Sünnet vel-cemaat:
a) „Æslam Dini“ni asæl temsil eden ve sayælaræ da en

çok olan topluluktur ki, Peygamber’in (s.a.v.)’in
beyaniyle kurtuluña eren bir mezhebtir. Allah Resulü
ñöyle buyurmuñtur:

„Benim ümmetim yetmiñ üç færkaya ayrælacaktær. Hepsi
ateñtedir, ancak biri müstesna: Sordular? Peygamber
cevap verdi: „Onlar, benim ve sahabemin yolunda (ve
izinde) olanlardær.“

Not: 1- Bu hadisde geçen „Ümmet“ kelimesiyle,
murad ümmet-i icabettir; ümmet-i dâvet deåildir. Buna
delil ise „Benim ümmetim“ lafzændaki izafet tâbiri bunu
ifade etmektedir. Zira izafet; izafet-i teñrifiyyedir.
Ümmet-i dâvetiyye ise, Æslamî mânada iman olmadæåæ
için teñrife müstehak deåillerdir. O halde hadiste geçen
færkalaræn hepsi Æslâm færkalarædær. Ümmet-i dâvet ise
yahudî ve nasranîlere de ñamildir.

2- Añaåædaki ñemada da görüleceåi üzere, yukaræda
da söylediåim gibi, asæl kök ve asæl gövde „Ehl-i
Sünnet“tir; diåer mezhebler, tarihî seyri içerisinde bir
takæm hadise ve sebeplere istinaden gövdeden
ayrælmæñlardær.
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——————————
(1) „Islah“ kelimesi çok istismar edilen bir kelimedir. Öteden
beri Æslam düñmanlaræ tarafændan bir maske olarak
kullanælmæñtær. Onlaræn gayesi Æslam’a karñæ savañæp onu yækmak
ve yok etmektir. Bu vadide kendilerine engel olan her
müesseseyi elbette ifsat ve tahrib edeceklerdir. Ama bu
hâinâne davranæñlarænda „Islah“ etme tâbirini daima
 bir maske olarak kullanagelmiñlerdir.

ZAHÆD-Æ KEVSERÆ KÆMDÆR?
Muhammed Zahid ismindeki bu zat, H. 1345’de

Düzce’de vefat eden Hasan Hilmi’nin oåludur.
Hasan Hilmi de H. 1280 yælæ Kafkas muhacirlerinden
Ali Ræza’næn oåludur. Altæncæ dedesinin ismi „Kevser“
olmasæ hasebiyIe kendisine de Kevserî lakabæ
verilmiñtir.

Zahidi Kevserî, 27 veya 28 Ñevval 1296
senesinde sabah ezanlarænæn okunduåu bir særada
Düzce’nin Hasan Efendi Köyü’nde dünyaya
gelmiñtir. Ælk tahsilini Düzce ulemasændan görmüñ,
1311’de Æstanbul’a gelerek Darülhadis Medresesi’ne
yerleñmiñ, Fatih Camii Medresesi müderrislerinden
tahsilini ikmal etmiñtir. 1325 yælænda da icazetini
almæñ, Birinci Cihan Savañæ’na kadar Fatih
Medresesi’nde ders okutmuñtur. O særalarda
ittihatçælar „islah“ (1) ismi altænda ilim merkezlerini
ifsada çalæñmakta idiler. Ættihat ve Terakkicilerin bu
ifsat hareketine karñæ çækanIardan biri de Zahidî
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Kevseri idi.
Üstad Zahidi Kevseri’nin bizzat yañadæåæ ve

ñahidi olduåu hadiseler arasænda çok enteresan
olanlaræ vardær. Yañadæåæ devir genelde Æslam Dini’ni
yækmak ve müesseselerini bozmak için iç ve dæñ
düñmanlaræn iñbirliåi yaparak gem’i azæya aldæklaræ
bir devirdir. Ve bu devrin ibretamiz hadiselerini
günümüz insanænæn da bilmesi lazæmdær. Ñeytanî
zekâ ile ne korkunç pIanlar hazærlanmæñ, ne sinsî
yalanlar tertip edilmiñ ve bunlaræn sahneye konmasæ
için Æslam’a düñman ne kahramanlar yetiñtirilmiñtir.
Æñte bu sahnelerden birkaçæ:

1- Birer üniversite mesabesinde olan Osmanlæ
medreselerinde usul: Osmanlæ Medreselerinde
talebeler seçtikleri bir müderrisin rahle-i tedrisinde
oturur, bañændan sonuna kadar tahsilini yapar, (on
iki ilmi) elde ederek tekmil-i nüsha ederdi. Böyle bir
tahsilin müddeti on beñ sene idi. Yeni düzenciler
söz sahibi olunca, Garb’æn bir kæsæm ilimlerini de
medreselere sokmak, müderrislerini de seçecekleri
derslerde serbest bærakmak ve tedrisat müddetini
de on beñ seneden sekiz seneye indirmek istediler.
Ve bunun için de bir cemiyet kurdular. Üstad
Zahidî’yi de bu cemiyete aldælar. Ñeyh Zahidî, bu
hareketin, dinin ve din ilimlerinin aleyhine bir færældak
olduåunu gördü. Ne demek? Bir taraftan derslerin
sayæsæ çoåaltælsæn, bir taraftan da ders müddeti
azaltælsæn! Bu olacak ñey deåildir. Hususuyla
talebenin çoåu Türk’tür. Dinî ilimler ise Arapça’næn
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çok iyi kavranmasænæ gerektirir...
Ættihatçælar, iñlerine gelmediåi için, Ñeyhülislâm

Muhammed b. Numan EI-Ahæshavi’yi görevinden
aldælar da yerine Ürgüplü Hayri Efendi’yi tayin ettiler.
Bu tayinleriyle de arzularæna ulañamayan Ættihatçælar,
bu sefer de bir „Islah“ kanunu çækardælar. Bu særalarda
da Birinci Cihan Savañæ bañlamæñtæ. Üstad Kevserî’yi
de yeni düzen, belaåat, vazi, aruz derslerini vermek
üzere görevlendirdi. Bu arada Üstad Kevserî’næn
bazæ dostlaræ „O særalarda Æstanbul’da kalmasæ, bazæ
gailelerin bañæna gelmesine sebep olur“ diye
kendisine söylemiñlerdi. O da Kastamonu’ya gidip
orada bir enstitü açmak istediåini söyledi. Ve o
hususta çækarælan bir emirle oraya gitti. Üç sene
kaldæktan sonra tekrar Æstanbul’a avdet etti.
Æstanbul’da muhtelif mekteplerde ders verdikten
——————————
(1) „Ders Vekili“ ünvanæ: Sultan Ækinci Beyazit bir medrese
yaptærær. Ñeyhülislam’æn bu medresede ders vermesini
emreder. Zamanla tayin edilen Ñeyhülislam’lar, ilimle meñgul
olmanæn yanænda hatta daha çok siyasetle de yani devlet
idaresiyle de meñgul olurlardæ. Tedrisatæ yürütmek üzere de
kendilerine naib ve vekil olarak müderrisler tayin ederlerdi.
Bu zatlar „Ders Vekili“ ünvanæyla tanænmaya bañladælar. Sonra
zamanæn akæñæ içerisinde Ñeyhülislam için üç vekil meydana
getirildi. Bunlardan biri fetva için ki, buna „Fetva Emini“ ünvanæ
verildi. Biri de ilim, ulema ve medreselerle meñgul olur ki,
buna da „Vekilüdders“ yani „Ders Vekili“ denirdi. Üçüncüsü
ise ñer-i tahkikat ve dava iñlerine bakar, kadælaræn i’lâm ve
kararlarænæn sicil ve dosyalarænæ muhafaza ederdi. Kadælaræn
tayin ve azilleri de yine bu makamæn verdiåi raporlara
istinaden Padiñah tarafændan yapælærdæ. (Makalat-æ Kevserî;
6-12)
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sonra, „Ders Vekaleti Meclisi“ne âza olarak seçildi.
Daha sonra „Ders Vekili“ (1) yani mezkur meclisin
reisi olarak tayin edildi. Kæsa bir müddet sonra da
bu görevden azledildi. Azil sebebi ñöyle:

Sultan Üçüncü Mustafa’næn H. 1187' de
Æstanbul’da yaptærmæñ olduåu bir medrese vardæ.
Æsmine „Laleli Medresesi“ denirdi. Æstanbul’daki
„Düñkünlere Yardæm Derneåi“ bu medreseyi yækæp
yerine düñkünlere bir yurd yapmak iñtemiñti. Bu
dernek Sultan Vahidüddin’in ve Tevfik Paña’næn
riyasetinde çalæñærdæ. Üstad Kevserî medresenin
yækælmasæna karñæ çæktæ. Ve devrin Ñeyhülislâm’æ Nuri
Efendi’nin de karñæ çækmasænæ, itiraz etmesini istedi
ise de Ñeyhülislâm bir ñey yapmadæ. Üstad dâvayæ
mahkemeye götürdü. Esbab-æ mucibe tamamdæ,
binanæn herñeyi mükemmeldi, yækælmasæ mahkeme
kararæ olmadan caiz deåildi. Dava mahkemede
seyrine devam ederken Tevfik Paña, Sadrazamlæåa
getirildi. Dâvadan vaz geçmesini Üstad Kevserî’den
istedi.

Üstad buna da „Evet“ demedi. Bu sefer ñunu
ileri sürdüler: Bu davayæ açma hakkæ, „Ders Vekili“
olarak sana ait deåildir, Ñeyhülislâm’a aittir. Buna
karñæ da Üstad, „Ders Vekili olarak medreseler bana
baålædær, bu hususta söz sahibi benim!..“ dedi ve
susturucu deliller getirdi. Medreseyi yækmada
emellerine ulañamayanlar, Üstad Kevserî’yi
görevinden almadan bañka çare bulamadælar ve
aldælar ise de Üstad yine de susmadæ; yerine getirilen
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zat’a giderek ona ñu kesin konuñmayæ yaptæ:
„Dava üzerinde en azændan susar, muhaliflere

yardæmcæ olmazsan ne â’la! Yok, muhaliflere
yardæmcæ olur, medrese dâvasænæ savunacak
avukatlaræ azledersen, bil ki seninle de mücadele
edeceåim muhakkaktær..“ dedi. O da medreseyi
yækmak isteyenlere yardæmcæ olmæyacaklaræna dair
söz vermiñti. Fakat, iñler tersine döndü; Kemalistler
Æstanbul’a girdi, medrese yækældæ, yerine yapælan bina
Kæzælay idaresine teslim edildi. Ñu anda (H.
1359’larda) El-iyaze Billah küfrün ve Æslam
düñmanlarænæn merkezi haline geldi. Medresenin
yækæm haberi Sultan Vahidüddin’e gelince „Bu çok
ciddi bir iñ; onu yækmadan önce yerine onun gibi bir
yenisini koymak gerekirdi!..“ demek suretiyIe
üzüntüsünü ifade etmiñti.

2- Dini için dünyasænæ terketmesi:
Kemalistler idareye hâkim olunca, Üstad Kevserî

Æstanbul’u terk etmek zorunda kaldæ. Çünkü Üstad,
salabet-i diniyyesi olan, tâviz verme yoluna asla
gitmeyen bir zattæ. Bu hali Æslam düñmanæ Ættihatçælaræn
hæñmænæ üzerine çekmiñti. Kemalistler ise,
ittihatçælardan bin beter dinsiz, imansæz kâfirlerdi.
Dine de, din ulemasæna da amansæz düñmanlar!..
Mustafa Kemal ve onun etrafændakiler, daha iñin
bañænda iseler de Üstad Kevserî ferasetiyle iñin
nerelere varacaåænæ kestiriyordu. Muvakkat bir
zaman için de olsa, Kemalist idarenin elindeki
beldeleri terketmekte hayær gördü. Nitekim bazæ
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dostlaræ da iñin vehametini, Kemalist idarenin kendisi
hakkænda hiç de iyi düñünmediklerini kendisine
söylemiñlerdi. Bunun üzerine Üstad Æstanbul’u
terketme zorunluluåu duyar, bindiåi bir vapurla
Æskenderiye’ye gider.

Bu arada ñunu arzetmekte fayda vardær: Musta-
fa Kemal ve Kemalcælaræn „Islahat“ adæ altænda
yaptæklaræ ifsattan birkaç örnek: a) Devleti dinden
ayærmæñ olmalarædær. Ve zaten en büyük fesatlaræ da
budur. Tahribat buradan bañladæ. „Din ayræ ñey,
devlet ayræ ñey“ demeleri, her fitnenin, her melanetin
bañæ oldu. Halbuki azæcæk akæl ve izanæ olan dahi bilir
ve inanær ki, Æslam; namaz ve oruçtan ibaret deåildir.
Ve lakin Æslam, hem dindir hem siyasettir. Æslam,
cemiyet hayatænæn bütününe hakim olan bir dindir.
Fækæh kitapIaræ ibadet mevzularæyla bañlarsa da
umumî muamelelere de hususî muamelelere de,
âmme hukukuna da, hususî hukuka da bünyesinde
geniñ yer vermiñ, ferdî, ailevî bütün hak ve görevleri
tesbit ve tâyin etmiñtir. Suçlaræn iñlenmesini önlemek
için tedbirler almanæn yanænda suçlularæ da cezasæz
bærakmamæñ, yani bir de ceza hukukuna yer
vermiñtir. Ve netice itibariyle; Æslam Dini; fert ve
cemaatæn muhtaç olduåu ne varsa onu getirmiñ, onu
emir ve tavsiye etmiñtir. Bu itibarla; dini devletten
ayæran ya da ayærmak isteyen, ancak Æslam Dini’nin
ne olduåunu bilmeyenlerdir.

Üstad Kevserî’nin Æstanbul’u terk ederek Mæsær’a
hicret etmesi, onun hayatænda olsun, Æslam aleminde
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olsun mühim bir yer iñgal eder. Bir kere kendisi
ñahsen bol ve müreffeh bir dünya hayatændan dar
bir hayata intikal etmiñtir. Görünüñte bu böyle! Fakat
hakikatte ise mesele tam tersidir. O, müreffeh dünya
hayatænæ ve nimetlerini, Æslam’æn hatæræ için elinin
tersiyle itmiñ, Allah ve Resulü’ne doåru hicret
etmiñtir. Münafikane bir tavær takænæp, tâvizkârâne
davranæp Kemalistlerin yanænda yer alsaydæ, elüstü
tutulur, krallar gibi yañayabilirdi. Fakat o, bunu asla
düñünmedi ve düñünemezdi de. Onun iman
cevheri, dine baålælæåæ ve Æslam’a hizmet añkæ ve
nihayet medenî cesareti buna mani idi.

O, biliyor ve inanæyordu ki, dinini dünya için deåil,
dünyasænæ dini için terkedenlere Rabb’isi bereketli
ve feyizli daha büyük kapælar açacak ve daha geniñ
hizmet sahalaræ lutfedecektir. Ve öyle de olmuñtur:
Rabb’isi onu dar ve sænærlæ Türkiye ufukIarændan
intikal ettirmiñ, bütün bir Æslam alemine ve bütün bir
tarihe ñamil ufuklara kanat açtærmæñtær. Çünkü onun
Mæsær’da oluñu, ona birçok âlim ve ulema ile
görüñme, tanæñma, ve istifade etme færsatænæ vermiñ,
hür bir hava içerisinde söyliyeceklerini söylemiñ,
yazacaklarænæ yazmæñtær. Ve bu arada talebe
yetiñtirmeyi de ihmal etmemiñtir. Ve nihayet Allah
için yer ve yurdunu terkeden bu büyük âlim,
hayatænæn sonuna kadar Din-i Mübin-i Ahmediyye’ye
hizmete kendisini vakfetmiñ ve bu hal üzere iken
H. 1371’de Dar-æ fenadan Dar-æ bekaya rihlet
etmiñse de temiz hayatæyla eserlerinin satærlarænda,
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talebelerinin sadærlarænda (gönüllerinde)
yañamaktadær. Allah gani gani rahmet eylesin!..

Herñeyden önce bilinmesi lazæm gelen birñey var
ki, o da ñudur: Æslam mezheplerinin hepsi de
dünyada saadete, ahirette cennete ulañtæran birer
yoldur. Buna bir misal vermek gerekirse: Bir ñehir
düñünün; çeñitli yollardan ve yönlerden bu ñehre
girilebiliyor. Yani yolcu, bu yollardan hangisine
girerse girsin, o girdiåi yol onu ñehre götürecektir.
Yolcu, girdiåi yolda bir müddet yürüdükten sonra
ne yapæyor? Bañka bir yola geçiyor. Sonra üçüncü
bir yolu deniyor. Daha sonra da dördüncü bir yola
geçmek istiyor ve öyle bir noktaya geliyor ki, artæk
orada ñañæræyor. Giriñler ve çækæñlar o kadar karæñæyor
ki, dönüp dolañæyor ve artæk ñehre girme imkânæ
kalmæyor.

Æñte mezhepsizlik de böyledir. Önce mezhepler
hakkænda kendisinde vesvese ve kuruntular bañlar
ve bu durum kendisini, mezhepleri
mühimsememeye, hafife almaya ve nihayet inkâr
etmeye götürür ve: „Mezhep de ne imiñ?! Ben
mezhep filan tanæmam! Bulduåum ayet ve hadislerle
amel ederim!..“ der.

Mezhep imamlarændan her biri, kælæ kærk
yararcasæna çalæñmak suretiyle kitap ve sünnet’ten
usul ve kaideler cækarmæñ; nesih mevzuunda,
hadislerin derecelerinde, kelimelerin mâna ve
mefhumunda, icmâ ve kæsæmlarænda, kæyas ve
istihsan meselelerinde farklæ ñartlaræ ileri sürmüñler;
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fækhî içtihatlarænæ o esaslar üzerine kurmuñlardær. (Ve
bugün bir fækæh külliyatæ, bir ilim hazinesi ve ölmez
eserler meydana getirmiñlerdir...)

Bir insanæn bir mezhebe baålanmasæ demek, o
mezhebin delillerini tercih etmesi, kuvvetli bulmasæ
demektir. Diåer bir mezhebe yöneldiåi zaman,
demek oluyor ki, yöneldiåi mezhebin delillerini daha
cazib görmüñ oluyor. Üçüncü bir mezhebe geçmek
isterse, iñte o zaman karæñæklæk bañlar, vesveseler
birbirini takib eder ve artæk hiçbir mezhebde dikiñ
tutturamaz. Hepsini inkâr eder gider. Mezhep
mevzuunda hataya düñmenin bir bañka ñekli daha
var! Adam ne yapæyor? Her mezhebten heva ve
hevesine uygun olanæ alæyor ve bu suretle heva ve
hevesini mezheb hususunda hakem kabul etmiñ
oluyor. Nefsin, heva ve hevesine uymasæ ise, yoldan
çækmanæn, uçuruma yuvarlanmanæn en büyük
sebeplerindendir. Çünkü, heva ve hevesle ne ñeriat
olur ne de ñer’î meseleler arasænda tercih yapælær.

Ñu hususu da çok iyi bilmemiz gerekir ki bizlerin,
ilim, amel, ahlak, mes’uliyet ve takva yönünden,
delillerden ñerî hükümleri çækaran müctehidlerin
üstünde olmamæz ñöyle dursun, seviyelerinde bile
olmamæz mümkün deåildir. Gerçi bu ifademizle
zamanæmæz ulemasændan (o zaman ki ulemayæ
kastediyor. Mütercim) kimseye târiz etmiyoruz.
Bunlaræn içerisinde de âlim, zahid, takva ehli yok
deåildir. Lakin o çapta, o seviyede; maddiyattan,
dünya ve varlæklarændan tamamen gaflet eden,
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bunlardan vazgeçen, ve særasæ geldiåinde bunlaræ
elinin tersiyle iten kaç kiñi bulabiliriz?..

Mesela: Bugün öyle bir alim bulabilir miyiz ki,
„Kadilkudat“ yani bañkadælæk kendisine teklif edilsin,
teklifte æsrar edilsin, hapse atælsæn, öldürülürcesine
kærbaçlansæn yine de o buna „Hayær!“ desin; (Æmam-
æ Azam gibi) kabule yanañmasæn! Veya Medine-i
Münevvere sokaklarænda ayakkabælarænæ çækaræp
yalænayak yürüyen ve sebebi sorulduåunda da
„Peygamberimin ayaklarænæn bastæåæ yerlere ben
nasæl ayakkabælaræmla basabilirim?! . diye cevap
veren (Æmam-æ Malik gibi) bir kimseyi bugün
bulmamæz mümkün mü?.. Veya devrin halifesinin
bütün æsrarlaræna raåmen, hatta kærbaçlar altænda can
verme tehlikesine düñtüåü halde yine de „Kur’an’æn
mahluk olduåunu“ kabule yanañmayan (Æmam-æ  A.
b. Hanbel gibi) birisine rastlamak mümkün mü?..

Bugün bu çapta, bu ayarda âlim müctehid
bulabiliyorsak, hemen kendilerinin etrafænda
toplanalæm, ortaya koyacaklaræ ve belirtecekleri tek
mezhepte birleñelim?!.

Ama bu zamanda bu suale „Evet“ demek,
müsbet cevap vermek mümkün mü? Ælmî
kariyerlerini bir tarafa bærakalæm, o müctehid
imamlaræn dinlerindeki ihlas ve samimiyetlerini,
salabet ve cesaretlerini, canlaræ pahasæna da olsa,
tavizsiz ve ivazsæz olma vasæflarænæ bugün bulmak
imkân harici deåil midir? O halde ne yapmak lazæm?
Yapælacak tek ñey vardær. O da her yönüyle eriñilmez
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büyüklüåe sahip o mezheb imamlarænæn, o
müctehidin-i Æ’zam Efendilerimizin ortaya koymuñ
olduklaræ mezheblere, bugüne kadar olduåu gibi
bundan sonra da baålæ kalmak ve bir takæm indî ve
cahilce fikirlerle ortalæåæ velveleye verenlerin
sözlerine asla iltifat etmemektir. Ve bu arada yine
bilmemiz lazæmdær ki, mezheb ihtilaflarænda hikmet
vardær, maslahat vardær, kolaylæk vardær ve nihayet
rahmet vardær. Ve nihayet Kur’an gibi ilâhî kaynaktan
feyz alan, Allah Resulü’nün (s.a.v.) söz, fiil ve
hareketlerinden istifade eden her mezhep, her asræn
doåusunun da batæsænæn da her yönden ihtiyaçlaræna
cevap verecek güç ve imkâna sahiptir. Allah
cümlesinden razæ olsun!

Siyaset iddia eden bir insan düñünün ki, esas
aldæåæ ve üzerinde ihlas ve samimiyetle durduåu
hiçbir siyasî prensibe sahip olmasæn! Böyle bir
insanæn siyaset adamlaræ arasænda en ufak bir deåeri
var mædær?

Keza öyle bir adam düñünün ki araziye uyar;
herkesi aldatmak için her gördüåüne „Ben seninle
beraberim!“ der. Bunun da bir deåeri var mædær?

Bu tip insanlara elbette itibar edilmez; üstelik
bunlar en adî, en karaktersiz insanlar sayælær.
Kezalik, mezhepsizliåi ñiar edinen ve mezhepler
arasænda dönüp dolañanlar var ya! Æñte bunlar,
onlardan daha da âdî, daha da karaktersizdir!..

Ælmin her dalænda ve her devirde ulema arasænda
ihtilaflar olabilir, farklæ düñünmeler, anlamalar
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normaldir, olaåandær. Ama aralarænda temelde ve
esasta mutlaka ortak noktalaræ vardær. Bir ilmin
dalænda müñterek olsunlar da birbirlerine tamamen
yabancæ olsunlar. Bu da elbette olamaz. Mesela:
Bir kimse felsefeci olduåunu iddia etsin de felsefe
mesleklerinden hiçbiriyle ilgisi olmasæn; böyle bir
adam da felsefeye deåil, beyinsizliåe nisbet edilir.
Keza; ilmin tedvin etmede, kitap te’lif etmede farklæ
usul ve prensiplere, belli mezhep ve meñreblere
gidenler vardær. Hatta Arapça gibi lisan ilimlerinde
dahi, bu husus göze çarpmaktadær.

Æslam Fækhæna Gelince:
Tarihin derinliklerinden tutun da günümüze kadar

ilim adamlarænæn üzerinde durduåu, enine ve boyuna
tahkik ve tedkik ettiåi ilimler arasænda fækæh ilmi kadar
itina ve itibar gören bir ilim gösterilemez ve bir
misline rastlanamaz.

Bu hikmete binaen olsa gerek ki, Allah Resulü
(s.a.v.); fækæh ilmi üzerinde durmuñ, „Allah bir kimse
hakkænda hayær dilerse, onu dinde fakih kælar“
buyurmak suretiyle fækæh ilminin önemine iñaret
etmiñ, sahabesi arasænda fakihler yetiñtirmiñtir. Hatta
bunlar arasænda öyleleri vardæ ki, daha peygamber
hayatta iken bunlar fetva verirlerdi. Fetvalaræ da
kabul görürdü.

Peygamber Efendimiz dar-i bekâya intikal
ettikten sonra Ashab, sayælaræ altæyæ geçkin o fakih
zatlaræn nazareti altænda Æslam fækhæna; öårenme ve
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öåretmesine son derece önem verdi ve bu sahada
bir fækæh müessesesi kuruldu. Sahabe ve Tabiin
arasænda fetva verenlerin sayæsæ çoåaldæ.

Medine-i Münevvere vahyin iniñine mazhar olan
belde idi. Büyük halifelerin son devirlerine kadar
Sahabenin karargâhæ idi. Medine’de oturan Tabiin
arasænda öyleleri vardæ ki, Sahabe’den fækæh ve hadis
nakleder ve onlaræ biriktirirlerdi. Medineli yedi fakihin
fækæh ilminde büyük bir yeri vardæ. Bu arada Sa’d b.
Müseyyebi kaydetmek lazæmdær. Abdullah b. Ömer,
babasænæn dâvalaræ nasæl hallettiåini bu zattan sorar
öårenirdi. Çünkü bu zatæn Sahabe ve Sahabe’nin
verdikleri hüküm ve kararlar hakkænda geniñ
mâlumatæ vardæ.

Sonralaræ bu ilimler Æmam-æ Malik Hazretlerine
intikal etti. Medine ulemasændan olan Æmam-æ Malik
ise, üstadlarændan kendisine intikal eden fækhî
meseleleri cem etmiñ ve neñretmiñtir. Kendi
devrinde ve kendinden sonra asærlar boyu yetiñen
ulema onu tasvib, takdir ve tebcil etmiñ ve nihayet
onu bir mezhep reisi olarak kabul etmiñ, fækæh
mevzuatænda ve içtihatlarænda onu takip etmiñlerdir.

Bu âlimlerden her biri o derece büyüklüåe sahipti
ki, her biri ayræ bir mezheb tesis edip bir tarafa çekse
idi, eIbette arkasænda çok insan bulabilirdi. Yani
bunlardan her biri birer mezhep reisi olabilirdi. Lakin
bunlar Medine Alimi Æmam-æ Malik’e intisab etmiñ
ve bu suretle mezhep ayrælæklaræ asgariye indirilmiñtir.

Abdullah b. Mesud (r.a.):
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Ömer (r.a.), hilafeti devrinde Kufe ñehrini
yaptærmæñ, fasih Arap kabilelerini yerleñtirmiñ, Æslam
fækhænæ onlara öåretmek üzere de Abdullah b. Mesut
Hazretlerini göndermiñti. Gönderirken de Kufe
halkæna ñöyle demiñti:

„Benim Abdullah’æ size göndermem, sizi kendime
tercih etmemin bir neticesidir“; „Abdullah b. Mesut
ilim dolu bir hazinedir“ sözünü de yine Halife Ömer
söylemiñtir. Hakkænda ñöyle bir hadis de rivayet
edilmiñtir:

„Ümmetim için Ümm-i Abd’in Oålunun
(Abdullah’æn) razæ olduåu ñeye ben de razæ oldum!“
Bir bañka hadis de ñöyle:

„Bir kimse Kur’an’æ indiåi gibi (taze ve güzel
olarak) okumak isterse, Ümm-i Abd’in oålunun
kæraati üzere okusun!“

Æbn-i Mesud (r.a.), Hazreti Ömer devrinden
itibaren Hz. Osman’æn ölümüne kadar bütün ömrünü
Kufe ehline fækæh öåretimi yapmakla geçirdi. Kufe
fakihlerle doldu. Hz. Ali (kerremellahü veche),
Kufe’ye geldiåinde fakihlerin çokluåunu görünce
memnun ve mesrur oldu. „Allah, Abdullah b.
Mesud’a rahmet eylesin, bu ñehri il imle
doldurmuñ!..“ buyurmak suretiyle takdir ve
tebriklerini ifade etmiñtir.

Hz. Ali’nin, hilafet merkezini Kufe’ye alæñæyla da
bu ñehir fakih, muhaddis, kurra ve sair ilim
adamlaræyla dolup tañmæñtær. Ve bu arada büyük sah-
abelerden 1500 kiñinin buraya teñrif etmesiyle de
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bu ñehir ilim ve ulema merkezi olmuñtur. Dini ilimler
ve bu arada fækæh ilmi buradan her tarafa yayælmæñtær.

Æbrahim b. Yezid Ennahaî (r.a.):
Æñte bütün bu zevatæn daåænæk ilim ve eserlerini

Æbrahim b. Yezid Ennahaî bir araya getirmiñti. Bu
ulemanæn rey ve ictihatlaræ da Æmam Ebu Yusuf ile
Æmam-æ Muhammed’in eserlerinde, Æbn-i Ebi Ñeybe
ve daha bañkalarænæn musanneflerinde tedvin
edilmiñtir.

Enes b. Sirin de ñöyle der:
„Ben Kufe’ye girdiåimde gördüm ki, hadis

okuyanlaræn sayæsæ 4000, fækæh okuyanlaræn sayæsæ da
400’dü.“

ÆMAM-I AZAM (r.h.):
Æñte Æmam Ebu Hanife böyle bir ilim mirasæna

sahip oldu. Æmam-æ  Azam bunlaræ yani bu ilimleri
fækæhda, hadiste, Kur’an ve arabî ilimlerde her biri
bir derya olan ve sayælaræ kærka baliå bulunan ulema
ve müctehidlerle bir araya getirdi. Ve bir akademi
ñeklinde, kælæ kærk yararcasæna tesbit ve tedvin etti.

Æmam-æ Azam Ebu Hanife’nin ilim ve ictihad
sahasænda fevkalade olduåuna dair bir çok takdirkâr
sözler vardær. Sadece birkaçænæ burada kaydedelim:

a) Hanefi mezhebinden olmadæåæ halde
Muhammed b. Æshak en-Nedim ñöyle der:

Ælim: „Karada ve denizde, ñarkta ve garbta,
uzakta ve yakænda Ebu Hanife’nin eseridir,
tedvinidir.“
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b) Hatib-i Baådadî Æbn-i Keramet’ten naklen
ñöyle der:

„Biz bir gün Veki’nin yanænda bulunuyorduk.
Orada bir adam: „Ebu Hanife hata etmiñtir,“ dedi.
Veki cevaben, „Hayær, söylediåin mümkün deåildir.
Çünkü kæyas yolunda Æmam-æ Ebu Yusuf’la Imam-æ
Züfer gibi zatlar onunla beraberdi. Yahya b. Ebi
Zaide, Hafs b. Gæyas, Hibban ve benzeri
muhaddisler hadis mevzuunda onun yanænda
bulunuyorlardæ. Kasæm b. Na’n lugat ilminde yardæmcæ
idi. Davud-æ Ettaî, Æbn-i Æyaz gibi zatlar da züht ve
takvalaræyla onun meclisinde idiler. Arkadañlaræ böyle
olan bir zat, artæk nasæl olur da hata yapar? Yapmasæ
mümkün müdür? Ñayet bir hatasæ görülürse hemen
ona karñæ çækarlar ve onu tashih edebilirlerdi.“

c) Æmam-æ Ñafii de, „Ænsanlar fækæhta Æmam Ebu
Hanife’nin iyalidir“ demek suretiyle Æmam-æ Azam’æ
takdir ve tebcil etmiñtir.

Sonra Æmam-æ Ñafii (rahmetullahi aleyhi) gelir. Bu
zat, kaynaklaræ bir araya getirmekle kalmaz, ilim ve
feyzi; Æbn-i Cüreyh ve Atâ (r.a.) vasætasæyla ibn-i
Abbas’a kadar dayanan Müslim b. Halid gibi Mekke
ehli ulemasændan aldæåæ bilgilerle birleñtirerek dolar,
tañar, Ñafii Hazretleri'nden feyz alan talebeleriyle
ve talebelerinin talebeleriyle doåu ve batæ aydænlanær,
bunlar vasætasæyle de alem ilme gark olur. Mæsær
ehalisi ise, kendisinden ve arkadañlarændan aldæåæ
feyz ve bereketle insanlaræn en bilgilileri olurlar.
Çünkü, Æmam-æ Ñafii ömrünün son yællarænæ Mæsær’da
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geçirmiñ, yeni ictihad ve mezhebi orada
neñredilmiñtir. Orada vefat etmiñ ve orada
defnedilmiñtir. Allah kendisinden razæ olsun !

Takdire layæk ulema, fakih ve müctehidlerden
daha niceleri var ki, onlaræ burada saymak mümkün
deåildir. Yalnæz ñu kadarænæ söylemek gerekir ki,
bütün bu zevat, fækhî meselelerin üçte ikisinde ittifak
halindedirler. Diåer üçte birinde de görüñ ve
ictihadlaræ birbirine yakændær ve her birinin delilleri
fækæh erbabænæn kitaplarænda mevcuttur.

Mezhepsizlere nasæl bir isim vermek gerek?!.
Görüldüåü üzere, mezhepler muhkem delillere

ve saålam temellere dayanarak ortaya çæktæ. Son
zamanlarda kendini ñeriata baålæ zannedip kendi
yeni ve indi ictihadlarænæ yerine koyarak mezhepleri
terk etmeye çaåæran insanlar türedi. Bir asla
dayanmadan, heva ve hevesine uyarak
mezhebsizlikte imam olma cereyanæna kendini
kaptærmæñlardær. Mezhep ve mezhep mensuplaræ,
kuruntu ve vesveselere kendini kaptæran bu
adamlara bir isim, bir ünvan vermede zorluk
çekmektedirler. Böyleleri, durumlaræ açæåa çækmæñ
birer deli midir ki, bunlaræ akæl hastanesine
götürmemiñ olanlar hata etmiñtir, yoksa delilerin
ukalasæ veyahut da ukalanæn delisi tipinden
olduklarænæ tayin ve teñhiste akæl sahiplerinin ihtilaf
edip durduklaræ müzebzeb (yani iki taraf arasænda
bocalæyanlardan) mædærlar?!
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Bunlaræn, o sahte içtihadlaræyle mezheplere karñæ
çækmak meselesi üzerinde durmadan önce, bir ñer’i
doktor marifetiyle bunlarda akæl olup olmadæåænæ tesbit
ve teñhis etmek gerekir. Æñte biz bu noktadan
bañlæyarak diyoruz ki; bunlarda akæl yoksa mesele
yok, delinin üzerinde durmaya deåmez, hastadær.
Ñayet böylelerinde azæcæk akæl varsa, o zaman da
ñunu bilmek lazæm ki, bunlar kendi akællaræyla hareket
etmiyorlar; bunlara akæl verenler var. Akæl verenler
ise, öteden beri müslümanlar arasænda ihtilaflar,
ihtilatlar (karæñækIæklar) sokmak suretiyle Æslam
birliåini ve müslümanlar arasændaki vahdeti
parçalama gayesini güden din düñmanlarædær.

Öyleyse saålam bir müslüman, bu çeñit
davetlere aldanmaz ve kulak vermez. Usul ve
füruyla, ictihad ve mezhepleriyle sapasaålam
bugüne kadar gelen bu Din-i Mübin-i Ahmediye'yi
olduåu gibi muhafaza etmek, hele hele fækæh
müessesesine kimsenin el sürmesine müsaade
etmemek,dinine ve mezhebine baålæ olan her
müslümana bir vecibedir.

Binaenaleyh, mezhepsizlik yolunda bir davet, bir
ses iñitildiåi zaman, onun kaynaåænæ ve arkasænda
nasæl bir fitne yuvasæ olduåunu tahkik ve tesbit
etmeye çalæñmak lazæm. Zira böyle bir ses, Æslam
Dini’nin, gereåi gibi ilmini yapmæñ samimi ve ihlaslæ
bir müslümandan sudur etmez. Bilakis Æslam’æn usul
ve füruundan haberi olmayan „mezhep nedir, neyin
nesidir, müctehid kimdir, ictihadæn ñartlaræ nelerdir,
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günümüzde ictihad yapabilecek kabiliyet ve ilim
gücüne sahip birisi var mædær?“ ñeklinde sorulan
suallerin cevabændan habersiz olan kiñilerden sudur
ettiåini siz de göreceksiniz.

Halkæ, mezhepleri terketmeye çaåæranlar
arasænda öyleleri vardær ki, müctehidlerin
ictihadlarænæda tasvib eder; müctehid olmayan her
ñahsæn istediåi herhangi bir müctehide veya her
hangi bir müctehidin herhangi bir ictihadæna
baålanmasænæ da caiz görür. Mutezileye isnad edilen
iñte bu görüñtür. Sufiyye’ye gelince: Bunlar, ñu
manada bütün müctehidleri tasvib ederler: Bir
müctehide baålanmak ñart olmamakla beraber
herhangi bir müctehidin de sadece azimet olan
görüñlerini alærlar.

Sufiyye’nin bu görüñüne Ebul Ala Said b. Ahmed
b. Ebu Bekr Errazî „EI Cem beynet takva vel fetva
min mühimmatiddin ved dünya“ ismindeki kitabænda
iñaret etmektedir. Ñöyle ki, orada fækæh babænda
mezhep imamlarænæn kavilleri arasænda takvayæ
gerektirenler, fetvayæ gerektirenler, diye söz
etmektedir. Sufiyye’nin bu görüñü, bir heva ve
heves eseri deåil, særf vera ve takva eseridir.

Mutezileye nisbet edilen görüñe göre; müctehid
olmayan herkes için, müctehitIerin görüñlerinden
beåendiåini seçmesi caizdir.

Fakat ñunun bilinmesi gerekir ki, avâma yani
müctehid olmayan müslümana düñen bir ñey var
ki, o da dini için daha bilgili ve daha takva bir
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müctehidi seçip, ruhsat yolunu aramaksæzæn her türlü
fetvasænda ona tabi olmalæ ve huzur içinde dini
vecibelerini yerine getirmelidir. Yoksa her
müctehidin görüñündeki ruhsatlara tabi olup, buna
heva ve hevesini basamak yapmasæ ve bu noktadan
hareketle imamlaræn içtihadlarændan kendi arzusuna
uygun olanlaræ almasæ kendi nefsini tatmin etmekten
bañka bir ñey deåildir. Dinde bunu mübah gören
hiçbir ehl-i insaf buIunamaz. Æñte bu sebebe binaen
olsa gerek ki, üstad Ebu Æshak es-Seferanî ñöyle
der:

„(Mutezilenin görüñünden ibaret) her müctehid
musibtir, yani her ictihadænda gerçeåe rastlatmæstær,
sözünün evveli safsata ahiri de zændæklæktær.“

Çünkü, müctehidlerin sözleri nefiy ile isbat
arasænda döner. Bir meselede nasæl olur da hem
nefiy hem isbat birden bulunur. Evet, belli bir nefi
müctehide bütün ictihadlarænda uyan bir müslüman,
üzerine düñeni yapmæñtær. Müctehid ister isabet etsin
ister hata etsin. Müctehidler de öyle. Zira „Hakim,
ictihad ettiåinde, isabet ederse iki ecir, hata ederse
bir ecir alær.“ Bu bir hadis mealidir. Ve bu babdaki
hadislerin sayæsæ çoktur. Ve bu esas üzerine o gün
bugün böyle gelmiñ ve bundan sonra da böyle
gidecektir.

Mezhebleri terketmeye davet eden ne yapmæñ
olur? Müctehid imamlaræn tefrikaya ve müslümanlar
arasænda ihtilafa sebep olduklarænæ ileri sürmüñ ve
bu güne kadar her müctehidin hata ettiåine inanmæñ
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ve bugüne kadar bütün ümmet üzerine gizli kalan
doåru yolu kendisinin bulmuñ olduåunu kabul etmiñ
ve ettirmek istemiñ olur. Æñte bu, son derece indî
olmanæn ve büyük bir cür’ete sahip bulunmanæn bir
ifadesidir.

Bir de bu mezhebsizler sünnet’ten, sahih ahad
haberleri hafife almaktadærlar. Æcma ve kæyas da
bunlara göre böyle. Bunlar daha da ileri gidip istinbat
ehli indinde muteber olan Kur’an’æn delaletlerini de
kâle almazlar. Bunlar ahad haberleri hafife almakla
ne yapmæñ oluyorlar? Sihah, Sünen, Cevami,
Müsennefat, Mesanid ve birrivaye tefsir ve
benzerlerinden kurtulmuñ olacaklar. O zaman ne
kevnî bir mucize olacak ne de itimad edilir ñer’î bir
hüküm ?!.. Ñeytanæn yollarændan biri olan bu yola
islâm düñmanlarænæn dümen suyuna girenlerden
bañka kim gider?! Bununla beraber, ahad sahih
hadisler, yollarænæn çokluåu hasebiyle tevatürü
mâneviyeye sahiptir. Bazen de karinelerin
bulunmasiyle haber-i ahadla ilim hasæl olur. Hatta,
ilim ehli arasænda sahih hadisleri karinelere sahip
hadislerden addetmektedirler. Æcmai kabul
etmemekle „Ehl-i Hakk“ mezheblerinden kurtulmuñ,
Harici ve Rafizi mezheplerine kaymæñ olurlar. Kæyasæ
reddetmekle de ictihad kapælarænæ ve ta’lil yollarænæ
reddetmiñ, kæyasæ kabul etmiyenlerin yoluna gitmiñ
olurlar...
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Ve netice:
Bütün bunlaræn sonunda ñu söylenebilir:

Mezhebsizlik mevzuunda yükselen bu habis sesin
sahiplerinin geçmiñini ve hali hazærdaki durum ve
tutumlarænæ incelediåinde göreceksin ki, bunlar ne
me’luf ile ülfet etmiñ, ne de ma’ruftan haberleri
vardær. Ñehvet gözlerini kör etmiñ (akæ karadan
seçemez) hale gelmiñlerdir. Bu itibarladær ki bunlaræn,
mezhebleri terketme yolundaki ses ve sadalaræ,
kaynaåænæ fesad ehlinden alan ilhaddan bañka bir
ñey vardær. O da tehlikenin nereden geldiåini tesbit
etmek ve fitne ateñini olduåu yerde söndürmeye
çalæñmaktær. Çünkü mezhebleri reddetme yolundaki
bu çaåræ, dinsizliåe giden bir köprüden bañka birñey
deåildir.

Bu mevzuu bitirirken bir iki cümle ilave etmeyi
faydalæ buluyoruz:

Mezhebsizler mevzuunda çok uyanæk olmamæz
lazæmdær. Herñeyden önce ñunu bilmemiz ve
inanmamæz gerekir ki, Kur’an’æn ñehadetiyle din
tamam olmuñtur; eksiåi ve gediåi kalmamæñtær. Her
haliyle mükemmel ve her asræn ihtiyacæna cevap
verecek güç ve kuvvettedir. Anayasa mesabesinde
olan Kur’an-æ Kerim’den ve tefsiri mahiyetindeki
Sünneti Nebevî’den muhterem ulema, fukaha ve
müctehidlerin, kælæ kærk yararcasæna istihrac ve
istinbat etmeleri neticesinde muazzam bir fækæh
müessesatæ ve külliyatæ meydana gelmiñtir ve bütün
hañmetiyle ortadadær. Ve böyle bir noktaya gelirken,
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ilmin de kaçænælmaz bir vasfæ olan anlayæñ ve görüñ
farklaræ neticesinde mezhebler teessüs etmiñtir.
Genelde ve hususiyle Ehl-i Sünnet mezhepleri
arasænda sen ben dâva ve kavgasæ da, lehülhamd,
yoktur.

O halde bize düñen, bulunduåumuz mezhebi ve
mezhebî inancæmæzæ muhafaza etmek, bugüne kadar
müslümanlaræn itibar ve itimadæna mazhar olan fækæh
müessesesine, müctehid ve fukaha camiasæna toz
kondurmamak ve toz kondurulmasæna müsaade
etmemektir.

Mezheb; kelime yapæsæ olarak, ya ism-i mekândær,
ya da mimli mastardær. Yani gidilecek yol veya gidiñ
demektir. Ñeriat’ta ise, „Amelde veya itikatta takib
edilen yol veya görüñ“ demektir.

Mezhebler, ictihad farklarændan ortaya çækmæñtær.
Æctihad ise müctehidin iñidir. 0 halde mücteihd
kimdir?

MÜCTEHÆD:
Müctehidin çeñitli tarifleri vardær. Bunlardan bir

kaçæ:
a) „Ñer’i ve fer’i hükümleri delillerinden çækarma

yolunda tüm gücünü sarf eden ehliyetli kimse“
demektir. (Molla Hüsrev)

b) „Müctehid o kimsedir ki, „Kur’an’æ, sünnet’i,
kæyasæ; tarif ve çeñitlerini, zayæflæk ve kuvvetlilik
yönünden ravilerinin halini, lügat, sarf, nahv ve
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belagat yönünden Arap lisanænæ, ittifak ve ihtilaf
yönünden ulemanæn sözlerini bile.“ (Ñeyhülislam
Ebu Yahya Zekeriya el-Ensari, Menhec)

c) „Dinin hükümlerini öårenme yolunda olanca
gücünü sarf eden kimsedir.“ (Gazali)

ÆCTÆHADIN LÜZUMU:
Dinin iki ana kaynaåæ vardær. Bunlardan biri kitap,

diåeri sünnet’tir. Tabir ve teñbih caizse, Kur’an bir
anayasa, sünnet de onun ñerhi ve ilk tefsiridir. Bu
iki kaynak ibare ve iñaretleriyle, delalet ve
iktizalariyle ve benzeri daha nice yönleriyle mevcut
hadise ve meseleleri hükme baålamæñlarsa da beñer
hayatæ ve bu hayatla ilgili yeni yeni problemler
yürümekte ve bir noktada durmamakta. Bu durum
ne yapmæñ? Müslümanlaræ yeni yeni ortaya çækan
hadiselerin hükümlerini bulmaya ve bilmeye
zorlamæñtær. Æñte Kur’an çerçevesinde sünnet’in æñæåæ
altænda hadise ve meseleler ehil kiñilerin hükme
baålamalaræna „Æctihad“ denir ve bu sebeple
meydana gelen hareket „Æctihad hareketi“ ismi
verilir.

Bu itibarladær ki, ictihad, dinde ve insan hayatænda
önemli yer almæñ, daha Peygamber (s.a.v.) hayatta
iken bu ictihad hareketi bañlamæñ, sahabe devrinde
devam etmiñ ve müctehid imamlar devrine kadar
sürmüñtür.
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SAHABE DEVRÆ:
Peygamber (s.a.v.)’in vefatænæ müteakib geliñen

hadiseler karñæsænda Ashab Efendilerimiz durmamæñ,
Kur’an ve sünnet’te hüküm bulamadæklaræ taktirde
ictihad yoluna giderek hadiseleri hükme
baåIamæñlardær.

Hadiseleri takdir etmede, kitap ve sünnet’i tefsir
ve te’lifte isabet ve hata etmeleri yüzünden sahabe
arasændaki ictihadlarda da farklælæk ve ihtilaflar
görülmüñtür. Ancak, bu devirde genelde müctehid
ve mukallidler kesin ve net çizgilerle birbirlerinden
ayrælmadæåændan, sonraki devirlerde olduåu gibi, bu
devirde mezhepler vücuda gelmemiñtir.

TABÆUN DEVRÆNDE:
Tabiun devrinde ictihadlar, kesin çizgilerle

birbirinden ayrælmæñ ve artæk mezhepler teñekkül
etmiñtir. Ictihada muktedir olanlar, usul ve kaidelere
istinaden ictihadlarænæ yapmæñlar, muktedir
olmayanlar da muhtaç olduklaræ meseleleri
sormuñlar ve aldæklaræ fetvalarla amel etmiñlerdir.
   Son tabiun ve tebe-i tabiun devirlerindeki ihtilaflar,
daha çok prensip ve kaynaklardaki farklælæklardan
doåmuñtur. Müctehid imamlaræn da dahil olduklaræ
bu devirde kimileri sahabeden intikal eden eserlere
daha çok yer verirken, re’y ve kæyasæ da
kullanmæñlardær. Kimi müctehidler de aksi yöne
gitmiñlerdir. Bunlaræn dæñænda re’y ve kæyasæ red ve
inkar edenlere mukabil, esere yer vermiyen müfritler
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de olmuñtur.
   Emevilerin son, Abbasilerin ilk devirlerine
rastlayan hæzlæ ictihad hareketleri gerek dört imam
ve gerekse bunlaræn talebeleri, eskiye nazaran
birbirleriyle yakændan temas halinde olduklarændan
ve üstadlarændan müñtereken istifade etme yoluna
girdiklerinden re’y hadis mesleklerini birbirine
yaklañtærmæñlardær. Dört imam da genelde kitap,
sünnet’, kæyas ve icma delillerini istimal etmiñlerdir.
Aradaki farklar temele inmeyip, genelde lafæzlarda
kalmæñtær. Æstihsan, istishab, istislah örf ve adet gibi
çeñitli isimler verilen ve genelde mesalihde
(maslahatlarda) birleñen metodlardan da
faydalanmæñlardær. Bu arada yañanælan hadiselerin
hükümleri hakkænda ictihad yapmakla kalænmamæñ
vuku-i muhtemel hadiseler de yine ictihad yoluyle
hükme baålanarak bir fækæh külliyatæ meydana
getirmiñlerdir.
   Müctehid imamlar devrinden sonra, çeñitli
sebeplerle ictihad sahasænda bir duraklama, bir
gerileme olmuñ, ictihadlaræn yerini genelde taklid
almæñtær. Bu durum biraz daha ileri götürülerek
ictihadæn men’ine, taklidin vücubuna fetvalar
verilmiñtir.
   „Hicri dördüncü asærdan itibaren ictihada ehil
kiñilerin yetiñemiyeceåi, ictihadæn kötüye
kullanælabileceåi gerekçesiyle artæk bu kapæ
kapanmæñtær“ diyenlere mukabil, „Hayær, kæyamete
kadar ictihad kapæsæ açæktær; bu kapæyæ kapatmaya
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kimsenin gücü yetmez...“ diyenler de vardær. „Æctihad
bilmezheb kapæsæ kapanmæñ ise de ictihad filmezheb
kapæsæ kæyamete kadar açæktær“ diyenler de vardær.
(Akaid-i Hayriyye tercemesi)
   Meselenin tartæñælmaya müsait olmasæ bir yana;
dördüncü asærdan günümüze kadar müctehid
imamlar çapænda kaç tane zata rastlanmæñtær,
rastlanæyor veya rastlanabilir? Önce bunun tesbiti
gerekir. Sonra günün ñartlaræ buna müsait mi? Kâr
mæ getirir, yoksa zarar mæ? Ayræca:

1- Bu, bir ehliyet meselesinin yanænda bir takva
meselesidir;

2- Bu, bir hakimiyet meselesidir;
3- Bu, bir ñartlaræn müsait olmasæ meselesidir;
4- Ve bu, bir ihtiyaç meselesidir.

   Günün ñartlaræ ictihada müsait deåildir. Sebep ise;
1- Æslam’æn dünya hayatæna hakim olmasæ ñöyle

dursun, Æslam alemine bile hakim deåildir. Kur’an,
devlet olmaktan (anayasa olmaktan) kaldærælmæñ,
ñeriat susturulmuñ, sözünün edilmesi bile suç
sayælmæñtær. Müslüman milletlerin ve Æslam
topraklarænæn yönetimi Æslam’a yabancælaræn hatta
düñmanlaræn elinde kafir kanunlaræ her tarafta söz
sahibi; mahkemeler, mektepler, basæn ve yayæn,
bütün üniversiteler, hatta dinî eåitim ve öåretim
yapan (!) okul ve külliyeler hep dine yabancæ,
ehliyetsiz kiñilerin elinde ve kontrolünde!.. Æctihad
yapma, fetva verme ñöyle dursun, bunlaræn sözünün
edilmesi bile yadærganæyor, söz edenler hesaba
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çekiliyor!. Hiç unutmam:
   Adana’da müftülüåüm særasænda bir müftülük
binasænæn yapæmæ için, yapælan bir toplantæda yaptæåæm
konuñmada: „Yaptæracaåænæz bu bina, særadan bir
bina deåildir bir fetva merciidir!. „ demiñtim. Basæna
intikal eden bu konuñmamæz, vilayette sorguya
çekilmemize sebep olmuñtur. Halbuki müftüsünüz,
görev ünvanænæz  bu! Bu ünvanla tayininiz yapælmæñ!..
Bütün bunlara raåmen, oturduåunuz yerin „bir fetva
merciidir  demenize adamlar tahammül edemiyorlar
da sizi mahkum etmek istiyorlar!.. Türkiye’nin
durumu bu!.. Diåer Æslam ülkeleri de bundan pek
farklæ deåil!..
   Böyle bir ortamda ñer’i ve ñer’i mevzularda dahi
serbest bir ñekilde ve hür iradenizle arañtærmanæzæ
yapæp hadiseleri hükme baålæyacak, fetvalar verecek
ve neñredeceksiniz!.. Daha müftü olarak
oturduåunuz binaya „Fetva mercii“ demeyi
hazmedemiyen Æslam düñmanlaræ, kendinizi bir
müctehid olarak arzetmenize nasæl tahammül
edecektir...

EHLÆYET ÑARTLARI:
   Günümüzün yeni ve modern müctehidlerine
sormak lazæm: „Sizde ictihad ñartlaræ mevcut mu?!.“
Æsterseniz suali ñu ñekilde sorun: „Ey yeni
müctehidler! Sizler ictihad etmenin ñartlarænæ biliyor
musunuz? Buna dair kaç kaynak eser okudunuz
ve bu eserler kimlere aittir ve bu babda ilk eseri
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kim yazmæñtær? Bu eserin ismi nedir? 0 gün bugün
bu mevzuda yazælan eserlerin bir listesini çækaræn,
görelim!..“ Okudunuz mu, tahkik ve tetkik ettiniz mi
veya bunlardan kaçænæn metnini ezberlediniz... diye
sormuyoruz; sadece isim listesini istiyoruz!.. Æñte
bunu getirin de biraz olsun, söylenenleri
anlayabilesiniz!..
   Bu hususu da bir tarafa bærakalæm: Mebde ilimlerini
gördünüz mü? -Okudunuz mu demiyorum-
Gördünüz mü? Boy ve boslaræna baktænæz mæ? Sarf,
nahiv, lügat, iñtikak, mantæk, belaåat (Mâni, Beyân,
Bed’i) gibi alet ilimleri üzerinde kaç eser okudunuz
ve kaç metin ezberlediniz ve okuttunuz? Okuma
ve okutmada aldæåænæz notlaræn derecesi nedir?!.
„Okudunuz ve okuttunuz“ diye soruyoruz. „Kaç eser
verdiniz?“ diye sormuyoruz!.. Günümüzün tefsir
üstadlaræna, fækæh üstadlaræna, hadis üstadlaræna
sorun:

„Usul-i Tefsir, Usul-i Fækæh, Usul-i Hadis okudunuz
mu?“ diye sorun! Yoksa „Okuttunuz mu?“ veya bu
mevzularda eser verdiniz mi, diye sormayæn!..
Alacaåænæz cevaplar „Hayær!“ ñeklinde olacaktær. Te’lif
veya terceme eserler verseler dahi müctehid
olmalaræna bu kâfi mi? Asla!.. Merhum Ömer Nasuhi
Bilmen, Büyük Æslam Ælmihali’nin bañ taraflarænda
ñöyle kaydetmektedir:
   „Dini hükümleri müfassal delillerden, yani Edille-
i Erbaadan anlayæp çækarmaya muktedir olan Æslam
alimlerinden her birine (fakih), cemine de (fukaha)
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denir. Müctehidler ise, fukahanæn en yüksek
tabakasænæ teñkil ederler.
   Dini hükümleri tayin ve beyan etmek salahiyeti,
bu kudretli fukahaya aittir. Hafæzalarænda binlerce
hadis-i ñerif, binlerce mesele bulunmuñ olan bir nice
munsif alimler, dini hükümleri tayin hususunda sözü
fukahaya bærakmæñ, bu pek ince, müñkil vazifeyi ifa
için kendilerinde ictihad selahiyeti görmemiñlerdir.
   Filhakika mübarek isimleriyle sahifelerimizi
süslemiñ olduåumuz dört imamdan, bu muhterem
müctehidlerden her birine tabi olan zatlar arasænda
öyle ihatalæ, mütefennin, kudretli alimler vardæ ki, her
biri bir ilim ve irfan harikasæ iken, ictihada cesaret
gösterememiñ, bu dört imamdan birine intisabæ
kendisi için bir ñeref bilmiñtir.
   Artæk mahdut bilgili kimselerin kendilerinde böyle
bir selahiyet görmeye nasæl haklaræ olabilir?
Evet, biz itiraf etmeliyiz ki, ñer’i meselelerin,
hadiselerin hükümlerini öteden beri ammenin
kabulüne mazhar olmuñ olan o büyük
müctehidlerden öårenmek mec-buriyetindeyiz.
Æctihad iktidarænæ haiz olmayan kimselerin, dini
meseleler hakkænda - müctehidlerin mezheplerine
aykæræ olarak - kendi anlayæñlaræna göre
hükmetmeleri, kendi düñüncelerine göre cevap
vermeleri AIlah’æn indinde pek büyük mesuliyete
sebep olacaktær: Böylece bir kimse vereceåi cevapta
isabet etse bile, bilmeksizin cevap vermiñ olmalaræ
cihetiyle yine mesuliyetten kurtulamaz. Nitekim bir
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hadis-i ñerif: „Sizin ateñe atælmaya en cüretkârænæz,
fetvaya, yani ñer’i meselelere dair cevap vermeye
en ziyade cüret göstereninizdir,“ mealindedir.
   Eåer dini hususlarda herkes, ammenin kabulüne
mazhar olmuñ bulunan muhterem bir müctehide
tabi olmaz da kendi düñüncesine göre söz
söyliyecek olursa halk dinin ulvi mahiyetini
gaibetmiñ, büyük bir dalalet içinde kalmæñ olur.
Nitekim böyle zulmetli bir hal, geçmiñ ümmetlerden
bir coåunun bañæna gelmiñtir.
   Æñte bunun içindir ki, Æslam Milleti, böyle bir dalalete
düñmemek için, öteden beri dört muazzam
müctehidden birine tabi olmuñ, onu rehber ittihaz
etmiñ, o sayede manevi mesuliyetten kurtulmanæn
çaresini bulmuñtur.
   Velhasæl bu dört müctehidin büyüklüåünde, onlara
mensub dört mezhebin hakikatinde cumhur-i müsli-
min ittifakæ vardær. Bu dört mezhepten bañkasæna
uyulmamasæ hakkænda yine müslümanlaræn imamlaræ
adeta kesin bir ittifaka varmæñlardær. Çünkü, bu dört
mezhebi tesis eden dört müctehidden her biri  Asr-
æ Saadet’e yakæn bir zamanda yetiñmiñ, büyük bir
ilim ile, güzel ameller ile fevkalade bir zeka ile
muttasif bulunmuñ, eserleri zamanæmæza kadar
muhafaza edilmiñ, asærlardan beri bütün
müslümanlaræn teveccühlerine mazhar olmuñlardær.
Artæk bu sayede müslümanlaræn arasænda ihtilaf
kapæsæ kapanmæñ, tam selahiyet sahibi olmayanlaræn
ictihada kalkæñmalaræna meydan kalmamæñtær.“
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Bediuzzaman Hazretleri de ÆCTÆHAD
RÆSALESÆ’nde ñöyle der:

„Æctihad kapæsæ açæktær. Fakat ñu zamanda oraya
girmeye altæ mânia (engel) vardær:

Birincisi:
Nasæl ki, kæñ günlerinde færtænalaræn ñiddetli olduåu

bir vakitte dar delikler dahi seddedilir. Yeni kapælar
açmak akæl kâræ deåildir. Hem nasæl ki, büyük bir selin
hücumunda tamir için duvarlarda delikler açmak
boåulmaya sebeptir. Öyle de ñu münkerat
zamanænda yabancæ  adetlerin istilasæ anænda ve
bidatlaræn kesreti vaktinde ve sapæklæåæn tahribatæ
hengâmænde ictihad adæyla islam binasænda yeni
kapælar açæp tahripçilerin girmesine vesiyle olacak
delikler açmak Æslamiyet’e cinayettir.

Ækincisi:
Dinin zaruriyyatæ ki, onlara ictihad girmez. Çünkü

onlar kesindir ve ortadadær. Hem de kut ve gæda
hükmündedirler. Böyle olmalaræna raåmen ñu
zamanda terk ediliyor, adeta zelzeleye uåruyorlar.
Bu itibarla bütün himmet ve gayreti bunlaræn ikame
ve ihyasæna sarfetmek lazæm gelirken, Æslamiyet in
nazariyat kæsmænda, geçmiñte ulemanæn, asærlaræn
bütün ihtiyaçlaræna dar gelmiyecek ictihadlaræ ortada
durup dururken - onlaræ bærakæp - heva ve hevese
uyarak yeni ictihadlar yapmak bid’atvari bir
hiyanettir.

Üçüncüsü:
Nasæl ki, çarñæda mevsimlere göre mevsimlik
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eñya raåbet görüyor, vakit vakit bazæ mallar revaç
buluyorsa, öyle de alem meñherinde ictimaat-i
insaniyye ve medeniyyet-i beñeriyye çarñæsænda her
asærda birer meta’ revac bulur, raåbet görür,
çarñæsænda teñhir edilir. Nazarlar ona yönelir, fikirler
o cazibeye kendisini kaptæræyor... Ñu zamanda
siyaset metaæ ve dünya hayatænæn temini ve
felsefenin revaçta olmasæ gibi. Selefi salihin asrænda
ve o zamanæn çarñæsænda en raåbetli meta’, göklerin
ve yerin yaratæcæsænæn ræzasænæ ve arzularænæ kendi
kelamændan istinbat etmek ve nübuvvet ve Kur’an’æn
æñæåæ altænda açælan ahiret alemindeki ebedî saadeti
kazandærmak vesilesini elde etmek idi. (Yani asæl
gaye bu idi.)

Æñte o zamanda zihinler, kalpler, ruhlar bütün
kuvvetiyle yerler ve göklerin Rabb’isinin ræzasænæ
almaya yöneldiåinden ictimaat-i beñeriyyenin
sohbetleri, muhavereleri, vukuatlaræ, ahvalleri ona
bakæyordu. Ve ona göre cereyan ettiåinden her kimin
güzelce bir istidadæ bulunursa, onun kalbi ve fætratæ
ñuursuz olarak herñeyden bir marifet dersi alær. 0
zamanda cereyan eden ahval ve vukuat ve
muhaverattan teallüm ediyordu. Güya her birñey
ona bir muallim hükmüne geçip, onun fætrat ve
istidadæna, ictihada bir ictihad istidad ihzarænæ telkin
ediyordu. Hatta o derece ñu fætrî ders tenevvür
ediyordu ki, yakæn idi ki, kesibsiz ictihada kabiliyyeti
ola, ateñsiz nurlana!..

Æñte ñu tarzda fætrî bir ders alan bir müctehid,
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ictihada çalæñmaya bañladæåæ vakit kibrit hükmüne
geçen istidadî „Nurun alâ nur“ særræna mazhar olur.

Ama ñu zamanda Avrupa medeniyetinin
tahakkümüyle, tabii felsefenin tasallutiyle, dünya
hayatænæn ñartlarænæn aåærlañmasiyle fikri ve kalbleri
daåælmæñ, himmet ve inayetleri parçalanmæñtær.
Zehinler maneviyata karñæ yabanileñmiñtir. Æñte
bunun içindir ki, ñu zamanda birisi; dört yañænda
Kur’an’æ hæfzedip, alimlerle mübahasa eden Süfyan
b. Uyeyne olan bir müctehidin zekasænda bulunsa,
Süfyan’æn ictihadæ kazandæåæ zamana nisbeten on
defa daha zamana muhtaçtær. Süfyan on senede
ictihadæ tahsil etmiñ ise, ñu adam yüz seneye
muhtaçtær ki, tahsil edebilsin!..
   Çünkü, Süfyan’æn fætrî tahsilinin ibtidasæ temyiz
zamanændan bañlar yavañ yavañ istidadæ müheyya
olur, nurlanær, herñeyden ders  alær, kibrit hükmüne
geçer. Ama, onun fætrî ñu zamanda - Çünkü zihni
felsefede boåulmuñ, akli siyasete dalmæñ, kalbi
dünyaya ait hayatænda sersem olmuñ, istidadi
ictihaddan uzakIañmæñ, elbette hal-i hazær fenlerine
daldæåæ derecede istidadæ, ictihadi ñeri
kabiliyyetinden uzaklañmæñ ve ulum-i arziyyede
tefennün derecesinde ictihadæn kabulünden geri
kaImæñtær. Onun için -“Ben de onun gibi zekiyim, niçin
ona yetiñemiyorum?.. „ diyemez ve demeye hakkæ
yoktur ve yetiñemez.
   Dördüncüsü:
  Nasæl ki, bir cisimde nefvü-nema için tevessu meyli
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bulunur. 0 meyl-i tevessu ise çünki dahildendir-
vücud ve cisim için bir tekemmüldür. Fakat hariçte
tevsi için bir meyil ise, o vücudunun cildini yærtmæñtær,
tahribetmiñtir; tevsi deåildir. Öyle de Æslamiyet’in
dairesine selef-i salihin gibi takvay-i kâmile kapæsæyle
ve zarurat-i diniyyenin imtisali tarikiyle dahil
olanlarda tevessu meyli ve irade-i ictihad bulunsa;
o kemaldær ve tekemmüldür. Yoksa zaruratæ terkeden
ve hayat-i dünyeviyyeyi hayat-i uhreviyyeye tercih
eden ve felsefe-i maddiye ile âlude olanlardan olan
o meylüttevessu ve ictihad iradesi, vücud-i
Æslamiyye’yi tahrib ve boynundaki ñer'i zincirini
çækarmaya vesiledir.
   Beñincisi:
   Üç nokta-i nazar, ñu zamanæn ictihadatænæ arziyye
yapar, semavilikten çækarær. Halbuki ñeriat
semaviyyedir. Ve ictihadat-i ñeriyye dahi onun
ahkâm-i mesturesini izhar ettiåin den
semaviyyedirler.
Birincisi: Bir hükmün hikmeti ayrædær, illeti ayrædær.
Hikmet ve maslahat ise, tercihe sebeptir. Æcaba,
icada medar deåildir. Ællet ise vücuduna medardær.
Mesela: Seferde namaz kasredilir, iki rekat kælænær.
Ñu ruhsat-i ñer’iyyenin illeti seferdir, hikmeti ise
meñakkattir. Sefer bulunsa, meñakkat hiç
bulunmasa da namaz kasredilir. Çünkü illet var.
Fakat sefer bulunmasa, yüz meñakket bulunsa,
namazæ kasredilmesine illet olmaz. Æñte ñu hakikatæn
aksine olarak, ñu zamanæn nazaræ ise, maslahat ve
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hikmeti illet yerine ikame edip ona göre hükmediyor.
EIbette böyle ictihad arziyyedir, semaviyye deåildir.
   Ækincisi: Ñu zamanæn nazaræ, evvelen ve bizzat
seaadet-i dünyeviyye’ye bakæyor ve ahkâmlaræ ona
tevcih ediyor. Halbuki ñeriatæn nazaræ ise evvelen
ve bizzat saadet-i uhreviyeye bakar... Demek ñu
zamanæn nazaræ ruh-i ñeriat’tan yabanidir. Öyle ise
ñeriat namæna ictihad edemez.
   Üçüncüsü: „Zaruretler haramæ helal derecesine
getirir“ kaidesi; bu kaide külli deåil, zaruret eåer
haram yoluyle olmamæñ ise, haramæ helal etmeåe
sebebiyet verir. Yoksa, su-ihtiyariyle, gayr-i meñru
sebeplerle zaruret olmasæ ise haramæ helal etmez,
ruhsatlæ ahkâma medar olamaz, özür teñkil etmez.
   Mesela; bir adam, su-i ihtiyariyle haram bir tarzda
kendini sarhoñ etse; tasarrufatæ ulema-i ñeriatça
aleyhinde caridir, mazur sayælmaz; tatlæk etse talak
vaki olur, bir cinayet etse ceza görür. Fakat
ihtiyariyle olmazsa talak vaki olmaz, ceza görmez.
Hem mesela: Bir içki mübtelasæ, zaruret
derecesinde mübtela olsa da diyemez ki, „zarurettir,
bana helaldær.“

Æñte ñu zamanda zaruret derecesine geçen ve
insanlaræ mübtela eden bir umumî bela suretine
giren çok umurlar vardær ki, su-i ihtiyardan, gayr-i
meñru meyillerden ve haram muamelelerden
tevellüd ettiklerinden; ruhsatla ahkâma medar olup
haramæ helal etmeye medar olamazlar. Halbuki ñu
zamanæn ictihad ehli, o zaruratæ ahkâm-æ ñer’iyyeye
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medar yaptæklarændan ictihadlaræ ardiyyedir, hevestir,
felsefedir; semavi olamaz, ñer’i deåil. Halbuki
semavat ve arzæn halikinin ahkâm-i ilâhisinde
tasarruf ve ibadænæn ibadetine müdahele ve o
halikinin manevi izni olmazsa; o tasarruf, o
müdahele merduttur.

Altæncæsæ:
Selef-i salihinin müctehidin-i izamæ nur asræ ve

hakikat asræ olan sahabe asræna yakæn olduklarændan
safi bir nur olup halis bir ictihad edebilirler. Ñu
zamanæn ehl-i ictihadi ise, o kadar perdeler
arkasænda ve uzak bir mesafede hakikat kitabæna
bakarlar ki, en vazih bir harfini bile zor görebilirler...“

Hakikat bu merkezde iken, siz gelin günün
müfessirlerini, muhaddislerini, müctehidlerini bir
görün, bir dinleyin, ilim adæna utanærsænæz!..
   Kimileri Usul-i Tefsir bilmedikleri halde elife mertek
çaåæracak kadar ilimden mahrum olanlara tefsir
dersi vermeye, kavramlardan bahsetmeye
kalkæñærlar; Dostlar alæñveriñte görsün!..“ kabilinden!..

Kimileri vardær ki, ellerine aldæklaræ Kur’an
mealleriyle herñeyi halledeceklerini zannederler;
Æmam-æ A’zam ve benzeri zevatæ sollarlar!..

Kimileri vardær ki, „Ben müctehid imamlara ve
onlaræn ictihadlaræna bakmam, bulduåum bir hadisle
amel ederim!..“ derler, ahkâm çækarmaya çalæñærlar!..
Usul okumadæklaræ için bilmezler ki, hadisin sahih
olmasæ kâfi deåildir. Hüküm çækarma noktasæna
gelinceye kadar çok mesafeler katedilecek ve çok
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kitapIar karæñtærælacaktær; hadisin de nasihi var;
mensuhi var; ibaresiyle, iñaretiyle, delaletiyle;
iktizasiyle delaleti var; hass, âmm, müñterek ve
münekker; zahir, nass, müfesser ve muhkem; hafi,
mücmeI, müñkil ve müteñabih, hakikat, mecaz,
sarih ve kinaye... gibi kæsæmlaræ da var. Bulduåunuz
o sahih hadis bunlardan hangisine girer? Bunlar
da yine kâfi deåil; bu özelliklere sahib olan o hadis
bañka bir hadisle veya bir ayetle veyahut icma
deliliyle taaruz halinde olursa hangisi tercih
edilecek? Ve daha nice benzeri suallerin cevaplarænæ
da bilme  var ve daha neler var!..

Kimileri; Æslamî ilimÆerin daha ne olduåunu
bilmeyen bir üniversite talebesi kalkæyor, „Ben
ictihad müesesesini açtæm!“ diyecek kadar ileri
giderler.

Kimileri de vardær ki, „Biz müctehid imamlaræ da
ve onlaræn meydana getirdikleri kitaplaræ da
yargælæyacaåæz veya sorgælæyacaåæz!..“ deme
küstahlæåænæ gösterirler. Allah böylelerinin ñerrinden
müslümanlaræ korusun!..

Æñte; bütün bu bilme kademelerini geçme ve her
birinden etraflæ bir ñekilde mâlumat sahibi olma da
yine kafi deåildir. Yukaræda da ifade edildiåi gibi,
daha bañka ñeylere ve asræmæzda bulunmasæ
mümkün olmayan ñartlara da ihtiyaç vardær!..

Ñu hususu da yeni müctehidlerimiz bilmelidir (!):
Æslam, ehliyet prensibini getirmiñtir ve ñöyle demiñtir:

„Bilmiyorsanæz, ehlinden sorun!..“ Bu, bir emirdir
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ve ilahi emirdir, farzdær. Herñeyi ehlinden
soracaksænæz. Ehil olmayan bir doktora hastanæzæ
götüremezsiniz ve götürmezsiniz; keza,
ehliyetinden ñüphe ettiåiniz bir mühendise plan ve
projenizi çizdirmezsiniz, deåil mi? Öyle ise ehil
olmayan bir kimseden son derece önemi haiz ve
son derece hayatî bir meseleyi; dini bir meseleyi
sorabilir misiniz?.. Bilmeyen kiñilerden ne ilim
öårenebilirsiniz ne de fetva sorabilirsiniz!.. Sonra
kæyamet bañænæza kopar. Ne dünyada ne de ahirette
kendinizi kurtaramazsænæz!.. Hatta böylelerinin
yüzünden ülkelerin kæyameti kopup, bugünkü hale
gelmemiñ midir?

„Kæyamet ne zaman kopacak?“ diye soran
A’rabiye, Allah Resulü ñu cevabæ verdi:

„Emanet zayi edildi mi kæyameti bekle!..“ buyurdu.
A’rabi: „Emanet nasæl zayi olur?..“ diye tekrar
sorunca, Allah Resulü:

„Æñler ehliyetsiz ellere teslim edildi mi
kæyameti bekle!“ ñeklinde cevap verdi. (Buhari,
Ælim) Bir bañka hadis-i ñerif:

„Allah, ilmi insanlaræn kafasændan çekip almak
suretiyle kaldæracak deåildir. Fakat ilmi, ilim
adamlarænæ yok etmek suretiyle kaldæracaktær. Nihayet
hiçbir alim kalmayænca, halk, kendilerine cahillerden
bañlar (yani alimler, mürñitleri ñeyhler...) edinerek
kendilerine (dini ve ilmî) meseleler soracak, onlar
da ilimsiz fetva verecek. Hem kendileri delalete
düñecek, hem de bañkalarænæ delalete
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düñüreceklerdir.“ (Buhari, Ælim; Tirmizi, Ælim; Müslim,
Ælim...) Kur’an’da ñöyle der:
   „Hakkænda senin için bir bilgi olmayan ñeyin
arkasæna düñme. Çünkü kulak, göz ve gönül
bunlaræn hepsi ondan sorumludur.“ (Æsra, 36)
   O halde kendini bilmezlerin ne arkasændan git ne
de onlardan bir ñey sor!.. Yoksa böyleleri, dünyada
seni delalete, ahirette ise cehenneme götürürler ve
onlarla beraber olursun!..

Geçen sayfalarda „Mezhep“ kelimesini târif
etmiñ, mezhep imamlarændan ve ictihad farklarændan
söz etmiñtik. Ve bu arada ictihad yapmanæn kolay
bir iñ olmadæåænæ, ancak ehil kiñilerin ictihad
yapabileceklerini, Hicrî dördüncü asærdan sonra bu
ñartlara haiz zevati bulmanæn genelde mümkün
olmadæåænæ; zaman ve zeminin de buna müsait
olmadæåænæ ve esasen halledilmedik kayde deåer
meselenin de kalmadæåænæ; zaman zaman ferdî ve
cüz’î meseleler zuhur ettiåi taktirde ihtisas sahibi
ulemanæn birlikte müzakeresîni yapæp hükme
baålamasænæn mümkün olabileceåini ifade etmiñtik.
Bu yazæmæzda ise, ictihad sahasæna göz atacak, ñer’î
ve fer’î meselelerde ictihad ve ihtilaflaræn birer
rahmet olduåundan söz edecek, durup dururken
mezhep deåiñtirmenin hiç de iyi olmadæåændan
bahsedeceåiz.

ÆCTÆHAD SAHASI
Herkes ñu konuyu çok iyi bilmesi lazæmdær ki;
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Æslam’æn her meselesinde ictihad yapmak mümkün
deåildir. „Mevrid-i nassda ictihada mesaå yoktur“
kaidesinden hareket edilir. Nassæn, yani kitap ve
sünnet’in sarahat getirdiåi mevzularda ictihad
olmaz. Kur’an bir anayasa, sünnet de onun bir tefsiri
durumundadær. Kur’an ñer’î ve fer’î mevzulara temas
ederken bir kæsæm meselelere sarahat getirmiñ,
tafsilat getirmiñ, tefsir ve ictihada mahal
bærakmamæñtær; bir kæsmænda da tefsir ve tafsilat-æ
sünnet’e bærakmæñtær. Birer kanun mercii ve hikmet
kaynaåæ mesabesinde olan hadis külliyatæ,
müslümanæn muhtaç olduåu mesele!erin cevabinæ
getirmiñ, müctehidin ictihadæna bærakmamæñtær. Gerek
Kur’an-æ Kerim ve gerekse sünnet-i seniyye, ñayet
bazæ hadiselerin hükümlerine açæklæk getirmemiñ ise,
o zaman icma ve ictihad bahis mevzuudur. Ümmet
ulemasænæn bir meselede ittifakæ icmaî, ihtilafæ da
ictihadæ meydana getirmiñ. Bu suretle bir hukuk
külliyatæ vücuda gelmiñtir. Kæyamete kadar- her devir
ümmetin bañvuracaåæ bu külliyedir: Yeni yeni zuhur
eden tek tek hadise olursa yukarda dediåimiz gibi,
mevcut ulema ne yapar? Mevcut hadiseyi hükme
baålar ve böylece teñrî hareketi devam etmiñ,
ictihad kapæsæ da kapanmamæñ olur.

Bütün bu açæklamalardan ñu neticeye varmæñ
oluyoruz: ñer’î meselelerin mercii, særasæyle ñöyledir:

1- Kur’an-æ Kerim’in sarahatæ,
2- Sünnet-i seniyyenin delalet ve açæklæåa

kavuñturmasæ,
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3- Ümmet ulemasænæn ittifakæ,
4- Ümmet müctehidlerinin beyanæ ve
5- Her asærdakî ulemanæn müzakeresi neticesinde

vardæklaræ kararlar.

ÆHTÆLAF RAHMETTÆR:
   Kitap ve sünnet’teki bazæ kelime ve ifadelerin iki
veya daha çok manalara geliñi, bazæ rivayetlerin
ulañæp ulañmamasæ, ulañma ñekillerinin ve ñartlarænæn
farklælæåæ, azimet ve ruhsat yollarændan birini tercih
etme gibi farklilæklar ictihad farklælæklaræna ve mezhep
ayrælæklaræna sebebiyet vermiñtir. Ve bu durum
yadærganmamalæ, tersine faydalæ ve yerinde kabul
edilmelidir. Çünkü, ihtilaf ilmin ñanændandær; her
ilimde ihtilaf vardær. Fizikçilerin, kimyagerlerin, hatta
tarihçilerin aynæ meselelerde ihtilaf ettikleri birer
vakæadær. Æslam bu gerçeåe iñaret etmiñ: „Bir kimse
ictihadænda isabet ederse iki ecir alær, hata ederse
bir ecir alær,“ buyurmuñtur.
   Bu hadis-i nebevî, bir taraftan ictihad yapmanæn
ecir ve sevap getireceåini ifade ederken bir taraftan
da hatalaræn olabileceåini ve ihtilafæn vuku bulacaåænæ,
hatta rahmet olduåunu da ihmal etmemiñtir.
   Evet; bir hidayet kaynaåæ olan muhterem imam
ve müctehidlerimizin aynæ meselede ittifak
etmelerinin huccet-i katia olmasænæn yanænda ihtilaf
etmeleri de bir rahmettir, rahmete vesiledir. Nitekim
Beyhaki tarafændan munkati bir senetle Æbn-i
Abbas’tan (r.a.) rivayet edilen bir hadisde ñöyle
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buyrulur:
   „Ümmetimin ihtilafæ rahmettir.“
   El-mekasidülhasene’de bu hadisin rivayeti ñöyle:
   „Ne zaman Allah’æn kitabænda size bir hüküm
verilmiñse onunla amel ediniz. Hiç kimse onunla
amel etmeyi terk etmekte mazur sayælmaz. Eåer
aradæåænæz hükmü Allah’æn kitabænda bulamazsanæz,
benden sadær olmuñ sünnet’ime yapæñænæz: Eåer
benim sünnet’imi de bulamazsanæz ashabæmæn
dediklerine yapæñænæz. Ñüphesiz ashabæm göklerdeki
yældæzlar gibidir. Onlaræn hangisinin sözüne
yapæñærsanæz hidayet bulup doåru yolda olursunuz.
Ashabæmæn ihtilaf etmesi sizin için rahmettir.“
   Æbn-i Hacib „El-Muhtasar“ isimli kitabænda
„Ümmetimin ihtitafæ halk için rahmettir“ ñeklinde
rivayet etti.
   Ömer b. Abdülaziz (r.a.), „Eåer Hz. Muhammed’in
ashabæ ihtilaf etmeseydi, bu durum beni
sevindirmezdi. Çünkü, onlaræn ihtilafæ olmasaydæ
ruhsat olamazdæ,“ dedi.
   Hatæb; „Harun-i Reñid Æmam-i Malik’e: Ey Aba
Abdullah! Senin ñu kitaplarænæ yazalæm, memleketin
her tarafæna gönderelim. Ve böylece ümmeti amel
etmeye mecbur kælalæm, dediåinde Malik Hazretleri:
„Ey Mü’minlerin Emiri! Herkes, katænda sabit olmuñ
delile tabi olur. Hepsi de Allah’æn ræzasænæ kasdeder,
hepsi de hidayettedir, dedi,“ diye kayd etmiñtir. (Æbn-
i Abidin, c. 1, s. 68)
   Celaleddin Es-Süyutî, Cezilül Mevahib’de
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Beyhekî hadisini ñerh ederken ñöyle diyor: „Bu
hadisde mevcut olan faidelerden birisi Allah
Resulü’nün, kendisinden sonra füruatta
mezheplerin ihtilaf edeceklerini haber vermiñ
olmaktær. Bu, Allah Resulü’nün mucizelerinden
biridir.
   Ækincisi, bu ihtilafa razæ olmasædær,
   Üçüncüsü, füruatta bulunan bu ihtilafæ tasdik
etmektir,
   Dördüncüsü, bu ihtilafæ rahmet olarak nitelemektir,
   Beñincisi, mükellefi serbest bærakmaktær,
ferdin ashabtan dilediåinin sözüne yapæñmaktær.
   Celaleddin Es-Süyutî ñu ilaveyi yapmakta:
„Mezheplerin ihtilafi, bu ümmet için büyük bir
rahmettir, büyük bir fazilettir. Bu mezheplerin
füruattaki ihtilafænæn ince bir særræ vardær. Alimler o særræ
idrak ettiler. Cahiller ise, o særræ idraktan aciz kaldælar.
Hatta bazæ cahiller bununla da kalmadælar ve dediler
ki: „Resulullah (s.a.v.) bir tek ñeriat getirdi. Acaba
bu dört mezhep nereden çæktæ?!.“
   „Ben iñaret ettiåim særræ, „Muhakkak ki, bu ümmetin
ihtilafæ, bu ümmet için rahmettir. Geçmiñ ümmetlerin
ihtilafæ ise, azab ve helaktær,“ hadis-i ñeriften aldæm.
Biliniyor ki, bu, Æslam milletindeki mezheplerin
ihtilafænæn bu ümmet için faziletli bir hususiyet ve
tatbikatta kolay bulunan bu ñeriatæn geniñliåinden
gelir. Peygamberlerden (salat ve selam üzerlerine
olsun!) bazælaræ bir tek ñeriat ve bir tek hükümle
gönderildi... Bineenaleyh, ihtilaflaræna nazaran
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mezhepler, çeñitli ve tatbiki emredilen diåer ñeriatlar
gibidir. Böylece bu ñeriat, sanki birçok ñeriatlar gibi
imiñ ve Ailah’æn peygamberi, bütün o ñeriatlarla
gönderilmiñtir gibi, oldu.“ Es-Suyutî’nin sözü burada
bitti.

TAKLÆD:
Taklid; delilini bilmeksizin, sözü, delil olmayanæn

sözü ile amel etmek, demektir.
Tarifteki „delilini bilmeksizin“ sözünden maksat,

„müctehid“ deåildir.  Zira ictihad derecesinde delilini
bilirse, müctehid olur, mükallid olmaz. „Sözu delil
olmayanæn“ tabirinden anlañælan ise, sözü doårudan
doåruya delil deåilse de ictihad derecesinde delili
bilmiyor demektir.

Bu itibarla Allah Resulü’nün sözü ile icma-i
ümmetle amel etmek taklid sayælmaz. Müctehid
olmayan, yani ictihad derecesinde delili bilmeyen
herkes için ñeriatin ñer’î meselelerinde bir müctehidi
taklid etmesi onu takib etmesi bir vecibedir, bir
farizedir. Kur’an ñöyle der:
   „...Eåer bilmiyorsanæz ilim ehlinden (yani
bilenlerden) sorun!“ (Enbiya, 7)
  Ulemanæn çoåuna göre bir müctehid diåer bir
müctehidi taklid edemez, haramdær. Zira taklidin aslæ
olan ictihada ve ictihad yetkisine sahiptir. Asæl
mümkün iken bedel doåru deåildir. Abdest ve
teyemmümde olduåu gibi...
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TAKLÆD EDÆLECEK MÜCTEHÆDLER:
Sahabe, Tabiun ve Tebe-i Tabiinden meydana

gelen ve Selef-i salihin ismini alan zevat arasændaki
müctehidlerin sayæsæ çoktur. Hepsi de ictihad
ñartlaræna haizdir. Hiç birisine tânetmek kimsenin
hakkæ deåildir. (Allah kendilerinden razæ olsun. Fakat
bunlaræn mezhepierini taklid etmemiz caiz deåildir.
Sebep, „Mezheplerinde bir noksanlæk vardær“ ondan
mæ? Hayær? Mezhepleri tedvin edilmedi de ondan!..
Ancak bizim taklid edeceåimiz, yañanan dört
mezhepten biridir. Nitekim Æmam Suyuti’nin „EI-
Cami“ adlæ eserinin ñarihi Abdurrauf EI-Münavî ñöyle
diyor:
   „Æmam-æ Haremeyn’in dediåi gibi, mezhebi tedvin
edilmemiñ Sahabe’nin, Tabiin’in taklidi caiz deåildir.
Oyle ise hükümde de fetvada da dört mezhebin
gayrisini taklit etmek memnudur, caiz deåildir.“
Æmam Razi de „Muhakkikler ittifak ettiler ki, halk
tabakasæ Ashabæn belli bañlælarænæ, hatta büyüklerini
taklid etmeleri caiz deåildir...“ Keza; Æbn-i Hümam
„Tahrir“ adlæ eserinde dört mezhebin dæñænda
herhangi bir mezhebe tabi olmak bilittifak caiz
deåildir. Çünkü dört mezhebin haricinde kalan
mezhepler rabt ve zabt edilmemiñtir; meñhur
olmamæñlardær..“
   Ñu hususu da hatærda tutmak gerekir ki; namaz,
oruç, hacc ve zekat gibi farzlarda; zina, faiz, içki,
katl, hærsæzlæk, yalan, gæybet, iftira ve benzeri
haramlarda dört mezhepden birini taklid  etmesi
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lazæm  deåildir.  Çünkü, bunlar kesin nasslarla sabit
olmuñlardær; bunlarda ihtilaf yoktur ve olamaz;
zarurat-i diniyyedendirler; herkesin bilmesi ve
inanmasæ farzdær. Æctihad; ancak nass olmayan
yerlerde caizdir. „Mevarîd-i nassda ictihada mesaå
yoktur“ kaidesi vardær.

MEZHEP DEÅÆÑTÆRME:
Mezhep deåiñtirme mevzuunda çok kæl-kal

(denildi-dedi) vardær. Ve bu mesele yanlæñ
anlamalara ve yanlæñ yorumlara sebebiyyet
vermektedir. Bazæ færsatçælar da bundan yararlanarak
ortalæåæ karæñtærærlar. Bir kimsenin dört mezhepden
birine baålanmasænæn lazæm geldiåini gördük. Bunda
söz yok!.. Ancak „Bir müslümanæn bazæ meselelerde
bir müctehide, bazæ meselelerde bir bañka
müctehide baålanmasæ veya mezhep deåiñtirmesi
caiz midir, deåil midir?“ hususu bir münakaña
meselesidir. Çeñitli görüñler vardær.
   Bir görüñe göre böyle bir iltizam yoktur. Yani bir
kimse bir mezhebe baålandæ veya bazæ meselelerde
bir mezhebi kabul etti, diye illa da o mezhebe devam
etmesi ñart deåildir. Çünkü, kiñinin bir ñeyi kendisine
lazæm kælmasæ, o ñeyi din kendisine lazæm kælmaz!..
Zira AIlah’tan ve Resulü’nden bañka hiçbir kimse
birñeyi vacib kælmaz. Yani Allah-ü Teala ve O’nun
Peygamberi, ümmetten hiç bir ferde, „Ñunun
mezhebine gir veya o mezhebte devam et!“
dememiñtir. Müctehidierden hiçbirisi de; „Bana tabi
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olan artæk benden bañkasæna uyamaz...“ dememiñtir.
Aslænda „Doåru olan budur!“ deniyor.
   Diåer bir görüñe göre ise, bir mukallid,
mezheplerden birini seçti mi, artæk onda devam
etmesi isabetli olur, faydalæ olur. Hem bir kaç
yönden:
   1- Æbn-i Hümam, „EI-Varir“ adlæ eserinde ñunu
kaydediyor: „Ebu Hanife ve Ñafii mezhebi gibi, belli
bir mezhebi mükallid iltizam ederse, deniyor ki, o
mezhebi iltizam etmesi, yani o mezhebde devam
etmesi gerekli olur.“ Yani o mezhebe devam. eder,
bañka bir mezhebe kaymaz. Çünkü, bir mezhebi
seçmesiyle o mezhebde devam etmesi gerekli olur.
Neden? Çünkü: Ænandæ ki, seçtiåi mezhep en
doårusudur. O halde inancæna göre hareket etmesi
elbette uygun olur. Müctehid için delil ne ise, mükalid
için de müctehidlerin sözü odur.
   EI-Muhalli’nin „Cemül-Cevami“ üzerinde yazdæåæ
ñerhde diyor ki, „En doårusu; ictihad edecek
mertebeye varmamæñ âlime de, avama da
müctehidlerin mezheplerinden birisine baålanmasæ
vacib olur.“
   Mezheplerden birisine baålandæktan sonra, ondan
ayrælmasæ caiz olur mu olmaz mæ, diye birkaç görüñ
vardær. Bir görüñe göre ayrælmasæ caiz deåildir. Zira
orada olmayæ kendisine lazæm kælmæñtær. Fakat bu
lüzum, kendisine bir vücubi gerektirmezse de!..

„EI-Eñbah ve-Nezair“ de ñöyle denir: „Füruat
hususunda kendi mezhebiyle muhalifin
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mezhebinden sorulduåunda bile vacib olanæ (yani
en uygun olanæ) „Bizim mezhebimiz doårudur,
hataya ihtimali vardær. Muhalifimizin mezhebi ise
yanlæñtær, doåruluk ihtimalini tañær,“ dememizdir.
   Akaid hususunda sorulduåunda vereceåiniz
cevap ise: „Ænancæmæz doårudur; muhalifimizin inancæ
ise yanlæñtær ve batældær“ dememiz gerekir.
Meñayih’ten böyle nakledilmiñtir.“
   2- Said Havva, „Tartæñmalar“ adlæ kitabænda ñunlaræ
kaydediyor:
   „Ayræca avam sænæfændan bir kimse için bir müctehid
imamæn mezhebine dayanmasænæn ve onun
mezhebine göre fækhî bilgileri öårenmesinin daha
kolay olacaåæ tabiidir. Tâ ki çeñitli kaviller arasænda
bocalayæp durmasæn. Ænsanæn, bir mezhebin fækhænæ
almasæ ve bu bilgileri öårenebilmesi kendisi için daha
kolaydær. Böylece ipin ucunu kaçærmaz ve öårenmek
istediåi herhangi bir meseleyi daha rahat bir ñekilde
arañtæræp öårenebilir: Aslinda bu, avam tabakasændan
biri için daha kolay olduåu gibi bir alim için de daha
kolaydær.
   Alimin Kitap ve Sünnet’le ñerhleri hakkænda bilgi
sahibi olmasænæn ve hüküm çækarma  metodu ile
çækarælmæñ hükümleri bilmesinin gerekli olduåu
doårudur. Lakin her fakihin söylediåi her hükmü
bilmekle onu sorumlu tutmak milyonlarca sayfa
okumasænæ gerektirmektedir. Onun için alimin saålæklæ
fetva verebilmesi bir imamæn, mezhebinde kendisini
geliñtirmesi gerekir ki, o mezhebe göre fetva
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verebilsin. Alim için durum bu olursa, ya avam
tabakasændan birinin durumu nedir?
   Bir mezhepte alim olan bir kimseden bir fetva
sorduåun zaman ñayet imamæn, o meselede
cevabænæ biliyorsa hemen cevabænæ verebilir: Deåilse,
cevap verebilmek için mezhebin kitaplaræna
müracaat eder. Yahut mezhebin metodunu iyi
biliyorsa o kaidelerin æñæåæ altænda sana. cevap verme
imkanæna sahiptir.
   Yine avam tabakasændan biri birkaç gün veya
birkaç ay içerisinde bir mezhepte yazælmæñ muhtasar
bir kitabæ inceleyebilir ve insanæn ihtiyaç duyduåu
fækhî meselelerde bilgi sahibi olabilir. Æñte bunun için
fækhî mezhepler ortaya çækmæñtær ki, bunlardan
maksat kolaylæktær ve ipin ucunu kaçærmamaktær:
Aslænda fækhî mezhebe baålælæk hüküm çækarma
yollaræna kanaat getirmek ve bir mezhebin fækhænæ
belleyerek yetinmenin doåurduåu bir sonuç olup
kolaylañtærma ve ameli hayatæ basitleñtirmenin
neticesidir.“

ÑAHÆTLÆÅÆ KABUL GÖRMEZ:
3- „Ortada sahih bir gaye mevzubahis deåilse

ve meñru bir gerekçe yoksa, bir mezhepden diåer
mezhebe geçmesi doåru deåildir; dini hafife
almadær..“ esbab-æ mucibesiyle „Ñahitliåi makbul
deåildir“ hükmü getirilmiñtir. (Æbn-i Abidin, c. 3, s.
190-191)
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TAZÆR CEZASI VERÆLÆR:
   Keza; „Ortada bir tercih sebebi yoksa, meñru ve
muteber bir mecburiyet bahis mevzu deåilse, kiñinin
mezheb deåiñtirmesi tazir cezasiyle cezalanmayæ
gerektirir,“ denmektedir. (Æbn-i Abidin, c. 4, s. 381-
382)

ÆLMÆN GEREÅÆNE TERS DÜÑER:
Gerek ilim ve gerekse medeniyet ihtisaslañmayæ

gerektirir: Ænsanæn ömrü mahduttur, kabiliyyeti de
mahduttur. Ælmin ancak bir dalænda derinleñebilir, söz
sahibi olabilir... Çeñitli dallara el attæåæ taktirde yaræm
yamalak olur; ilmine de medeniyetine de artæk
güvenilmez...

Mezhep mevzuu da böyledir; mezhepler binlerce
meseleye sahiptir. Bir insanæn ömrü de kabiliyeti de
kâfi gelse ancak tek bir mezhebin meselelerini
öårenmeye kâfi gelebilir. Hele  hele avam için bu
büsbütün müñkildir. Hatta muhal bir ñeydir.
Mezhebini öårenebilirse ne mutlu!..
   O halde herkes kendi mezhebinde kalmalæ; meñru
ve mâkul bir sebep olmadæåæ taktirde mezhep
deåiñtirme yoluna gitmemelidir. Hareket olarak
tesbitimiz de budur. Kimliåimizin tesbiti yolunda
kaleme almæñ olduåumuz bildirinin 9. maddesinde
ñöyle demiñtik: „Mezhepsizliåe ve mezhep
deåiñtirmeye karñædær.“
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AVAMIN MEZHEBÆ YOKTUR:
   „Avamæn mezhebi yoktur, onun mezhebi müftünün
mezhebidir“ ifadesini de çok iyi anlamak lazæmdær.
Bunun manasæ: „Avam, yani halk mezhepsizdir...“
demek deåildir. Onun da mezhebi vardær. Ancak
onun mezhebi hocasænæn veya babasænæn
mezhebidir. Müslüman aslænda hudayi nabit
büyümez; kara cahil olmamalædær. En azændan
camiinin imamænæn önünde oturmalæ ve ondan Kur’an
ve Ælmihal dersi almalædær. Babasæ da öyle olmalædær.
Bu itibarla kiñinin en çok güvendiåi ve inandæåæ
babasæ ile hocasædær. O halde onun mezhebi de
hocasænæn ve babasænæn mezhebidir. Genelde bu
böyledir. Bugüne kadar da böyle gelmiñtir ve adeta
bir icma olmuñtur. Æñin saålamæ da budur.
   O halde müslüman, ne mezhepsizleri dinlemeli
ve ne de añærælæåæ kendisine ñiar edinen ve kafa
bozmaktan bañka iñe yaramæyan, „kæl“ ve „kale“
insanlaræ sürüklemek isteyenleri!..

   Mezhebsizliåin dinsizliåe götüren bir köprü
olduåunu, meñru bir sebep olmadan, mezhep
deåiñtirmenin tazir cezasæna müstehak
bulunduåunu ve ñahitliåinin kabul görmiyeceåini
daha önceki satærlarda gördük. Ayræca;
müslümanlaræn, dört mezhep imamæ gibi mutlak
müctehid; Æmam Ebu Yusuf, Æmam Muhammed gibi
mukayyet müctehid ve bir de avam olmak üzere
üç bölüme ayrældæåænæ da gördük. Ve bu arada mutlak
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müctehidin ne suretle olursa olsun, bañka bir
müctehidi taklid edemiyeceåini, onlara vacib ki,
kendi ictihadlaræyla amel etmeleri lazæm geldiåini de
kaydettik. Mukayyed müctehidler ise, mutlak
müctehid bir imamæn mezhebinin çerçevesi
içerisinde kalæp asæl prensiplerine uymaktær. Halkæn
avamæna gelince; Hanefi, Ñafii, Hanbeli ve Malikî
gibi dört mezhepten birine tabi olurlar, ibadet ve
muamelelerini ona göre yürütürler.

TELFÆK:
Telfik; bir tarife göre dört mezhebin dæñæna çækmak

demektir. Yani dört mezhep sahibinin demediåi bir
görüñle amil ve ibadette bulunmasæ demektir ki, dört
mezhepten çækmæñ, kendisi için beñinci bir mezhep
icad etmiñ olur. Binaenaleyh; böylelerinin ibadeti
caiz deåil, muamelesi doåru deåildir. Müctehidlerin
hiçbirisinin ictihadiyle amel etmiñ sayælmaz. Telfik-i
mezheb yoluna giden dört mezhebin hangi
müftüsüne giderse gitsin, yaptæåæ ibadetin veya icra
ettiåi muamelatæn doåruluåuna dair fetva alamaz.
Ve böyle bir durum, icma’a muhaliftir; ittifakæn dæñæna
çækæp onu bozma demektir ki, bu da haramdær.

El-Muhalli, „Cemülcevami“ ñerhinde diyor ki:
„Æcmaa muhalefet etmek, onu yækmak haramdær.

Zira bu yækmadan ötürü tehdid varit olmuñtur...“
Çünkü, ayette mü’minlerin yolunun gayrisine tabi
olmak azabæ gerektirir, buyurulmuñtur.

O halde iki, üç veya dört mezhepten telfik edilmiñ
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amelin batæl olduåunda tereddüt yoktur. Zira bunda
icmai yækmak vardær. Bu ise caiz deåildir, haramdær.
Æmam Ebülhasen El-Hatib „El-Fetava“ isimli
kitabænda diyor ki:
   „Bir mezhebe göre fetva veren zat, bir mesele
hakkænda bir müctehide göre fetva verdiåinde bañka
bir müctehidi taklid ederek bañka bir tarzda fetva
vermesi caiz olmaz. Çünkü onun bu hareketi
sadece nefsinin isteåi olur.“
   Usul alimleri ñu ittifaka varmæñtær ki, deåiñik iki
ictihadæn mürekkeb bir ñeyde taklid etmek doåru
deåildir. Bu hususta ñu misali vermiñlerdir:
   Kiñi abdest alæp bir tüyünün parçasænæ meshettikten
sonra, köpek elbisesine veya bedenine dokunuyor
ve ondan sonra namaz kælæyor. Bu namaz yerini
almaz ve sahih olmaz. Çünkü bu adam Ñafii ve
Hanefi mezhebinden telfik (yani karma) yapmæñtær.
Æbn-i Abidin’de karma (telfikli) olan hükmü ñu misal
ile açæklamæñtær:
   „Abdest alan bir ñahsæn bedeninden kan akmæñ
ve aynæ zamanda bir kadænæn bedenine eli veya
herhangi bir yeri dokunmuñtur. Sonra kalkæp (kan
Ñafii’ye göre, kadæna dokunmak da Hanefi’ye göre
abdesti bozmaz diye) namazænæ kælmæñtær. Bu
namazæn doåru olmasæ, ancak Ñafii ve Hanefi
mezhebinden müleffak (karma) bir hükme göre
caizdir. Telfik ise batældær, doåruluåu yoktur.“ (c. 1,
sf. 75)
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AYRI MEZHEP ÆMAMLARINA UYMA:
Bu arada bir mesele var ki, o da ayræ mezhep

imamlaræna namazda uyma meselesi. Bu babda
uyanæn mezhebine mi bakælacak yoksa imamæn
mezhebine mi? Bu hususta Rahmetullah es-Sindi
risalesinde ñöyle diyor:
   „Eskiden beri alimlerimiz, bañka olan alime
namazda iktida etmesi caiz olup olmamasæ
hususunda dört gruba ayrælmæñlardær.

1- Æmam ihtilaflæ noktalara dikkat ediyorsa
uyulmasæ caizdir,

2- Kerahet vardær,
3- Mutlak manada caiz deåildir,
4- Mutlak manada caizdir.“
Birinci görüñ ki, meñhur ve maruf birçok

alimlerimizin görüñüdür, genelde Hanefi’nin
mezhebi budur. Bunlara göre hangi mezhepten
olursa olsun, diåer mezheplerin de esaslaræna riayet
ettiåi taktirde uyulmasæ caizdir.

Bunun esasæ ñudur:
Namazæn caiz olup olmamasæ hususunda

muktedinin re’yine bakælær, hüküm ona göredir.
Muktedi bu babda imamæn re’yine bakmaz.
Binaenaleyh, eåer muktedi, kadæna elinin deåmesi
gibi imamæn re’yine göre namazæ bozan bir hareketin
imamdan sadær olduåunu bilse bile bu imama
uymasæ caizdir. Çünkü muktedinin hakkænda itibar
edilen kendisinin mezhebidir. Fakat eåer kendi
re’yine göre namazæ fesada veren bir hareketin
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imamdan sadær olduåunu bilirse, bu taktirde imama
uymasæ caiz deåildir. Merhum Ömer Nasuhi, „Büyük
Æslam Ælmihali“nde ñöyle diyor:
   „Mezhep ihtilafæ iktidaya mani deåildir. Elverir ki,
imam olan zat namazæn ñartlaræna, rükünlerine riayet
etsin. Ñöyle ki: Müslümanlar, fækæhlaræ bakæmændan
mezhepleri muhtelif olsa da esasta müttehit
olduklaræ cihetle birbirlerine iktida edebilirler. Bu
hususta efdal olan, her müslüman kendi
mezhebinde bulunan bir imama iktida etmektir. Bu
olmayænca diåer mezhepte bulunup namazæn
farzlaræna riayet eden herhangi bir imama iktida
edilmesi, münferit bir halde namaz kælmaktan
eftaldær.“
   Bir müslim, kendi mezhebine göre namazæ
bozacak bir ñeyin böyle bir imamda mevcudiyetini
görüp bilirse ona iktida etmesi sahih olmaz. Bir
Hanefi’nin burnundan kan aktæåæ halde abdestini
yenilemeden imamete geçen bir Ñafii’ye iktida
etmesi gibi.
   Maliki’ler ile Hanbeli’lere göre ise, namazæn sæhhatæ
için ñart olan ñeylerde yalnæz imamæn mezhebine
itibar olunur, muktedinin mezhebine itibar olunmaz.
Binaenaleyh, bir Malikî, bañænæn tamamænæ
meshetmemiñ olan Ñafii’ye veya Hanefi’ye iktida
etse, namazæ sahih olmuñ olur. Çünkü böyle bir
mesih, her ne kadar Maliki ve Hanbeli
mezheplerince sahih deåilse de Hanefi ve Ñafii
mezheplerince sahihtir.
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1- Dava; Æslam’æn hayata hakim olmasæ. Yani
Kur’an’æn anayasa, ñeriat’æn kanun, devletin Æslam
olmasædær.

2- Metod tebliådir, tebliå metodudur. Yani
Peygamber metodudur.

3- Tebliå vasætalaræ her meñru vasætadær.
4- Tebliå devrinde ilmî ve fikrî zeminde kalæp,

kaba kuvvete bañvurma, terörist bir hareket yapma
yoktur.

5- Tebliåatæ açæk, net ve kesin olarak yaparken,
yakayæ ele vermeme hususunda da meñru tedbiri
elden bærakmaz.

6- Tebliåde muhatap olarak, millet evladænæn
bir kesimini deåil, genç-ihtiyar, erkek-kadæn, amir-
memur istisnasæz herkestir.

7- Küfür ve kâfir rejimle uzlañma yoktur, taviz
verme yoluna gitme yoktur.

8- Yalan, iftira olmadæåæ gibi, abartma, kabartma
da yoktur, aldatma ve avutma da yoktur; her ñeyiyle
ortadadær.

9- Ehl-i Sünnet akidesine ve Ehl-i Sünnet
fækhæna baålæ olup, mezhepsizliåe veya mezhep
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deåiñtirmeye karñædær.
10- Æran’a Ehl-i Sünnet açæsændan bakmaktayæz,

münasebetlerimiz bu çerçevededir. Yapælan inkilab
Æslamî'dir, mezhebî deåildir; karñæ çækma veya teslim
olma bahis mevzu deåildir.

11- Devletin kuruluñ ve icraatænda model Asr-
æ Saadet’tir. Yani, Peygamber (s.a.v.) tarafændan
Medine’de kurulan ve sahabe tarafændan devam
ettirilen kâmil bir Hilafet'tir, altun devridir.

12- Ñura esastær.
13- Kur’an dili müñterek dil olup, herkes

anadilinde serbesttir.
14- Her müslümana ümmet gözüyle bakar; ærk,

renk, mekân farkæ tanæmayæz.
15- Her ñey fetvaya baålædær.

-------------------
Tebliå Gazetesi, Sayæ: 39/3, 30 Ramazan 1407, 15 Mayæs 1987
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