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İLK BEŞ ASIR FIKIH USÛLÜ LİTERATÜRÜNDE ŞER‘U MEN 

KABLENÂ DELİLİ 

Bu çalışma ilk beş asır fıkıh usûlü literatüründe şer‘u men kablenâ 

incelemelerini ele almayı ve bu konu özelinde eserlerin taşıdıkları özellikleri tespit 

etmeyi hedeflemektedir.  

İki bölümden oluşan bu araştırmanın birinci bölümünde, ilk beş asır usûl 

eserlerinde konunun ele alınış biçimi, bu konu çerçevesinde ele alınan tartışmalar ve 

şer‘u men kablenâ’nın delil değeri hakkındaki görüşler takdim edilmeye çalışılmıştır. 

İkinci bölümde ise, birinci bölümde elde edilen malumata dayanarak, alimlerin şer‘u 

men kablenâ incelemeleri çeşitli açılardan değerlendirilmiştir. 

Bu eserlerde şer‘u men kablenâ ile ilgili tartışmaların özellikle, Kur’an ve 

Sünnet’te ne neshine ne de geçerliliğine dair bir delil bulunan önceki şeriatlara ait 

hükümlerin bağlayıcılığı noktasında düğümlendiği görülmektedir. Şer‘u men 

kablenâ’nın bağlayıcılığı ile ilgili biri olumlu, diğeri olumsuz olmak üzere iki temel 

görüş ortaya çıkmaktadır. Zira her iki görüşü destekeyen naklî ve aklî deliller 

bulunmaktadır. Bu çalışmada, alimleri görüşlerden birini tercihe sevk eden âmiller 

belirlenmeye çalışılmıştır. Son olarak, ilk beş asır zaman aralığında bir delil olarak şer‘u 

men kablenâ’nın gelişim seyri ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: 

Fıkıh Usûlü, Şer‘u Men Kablenâ, Şerâi‘u Men Kablenâ, Şerâi‘u Sâlife, Önceki Şeriatlar 
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SHAR‘U MAN KABLANÂ IN THE USÛL AL-FIQH LITERATURE OF 

THE FIRST FIVE CENTURIES 

This study aims to handle the examinations of shar‘u man kablanâ in the first 

five centuries usûl al-fiqh literature and to appoint the characteristics of these books in 

this special issue.  

In the fırst chapter of this research, composed of two main chapters, we try to 

introduce the approach of the matter, the discussions handled in the farmework of this 

subject and the scientists’ opinions about the evidence value of shar‘u man kablanâ. In 

the second chapter, the scientists’ examinations of shar‘u man kablanâ is evaluated by 

different angle, based on the knowledge obtained in the first chapter. 

In these books, we observe that the discussion about shar‘u man kablanâ is 

specially focused on the bindingness of the previous sharia rules, in whitch there are no 

evidences about its abrogation (naskh) or validity in the Qur’an and the Sunnah. There 

are two main opinions, one positive and one negative, about the bindingness of shar‘u 

man kablanâ. Because, there are translative (naqlî) and mental (aqlî) evidences to 

support both views. In this study, we try to appoint the factors which lead the scientists 

to choose one of these views.  

Finally, we try to reveal the development process of shar‘u man kablanâ as an 

evidence during the first five centuries. 
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ÖNSÖZ 

Şeriatın Hz. Peygamber ile başlamadığı ve insanlık tarihi boyunca insan 

davranışlarına yön verdiği bilinmektedir. Önceki şeriatların her birine ilâhî kaynaklı 

olmaları itibariyle hürmet edilmektedir. Bu nedenle edille-i şer‘iyyeden olan şer‘u men 

kablenâ’yı fıkıh usûlü literatürünün oluşum evresine tekabül eden hicrî ilk beş asır usûl 

eserlerinde incelemeyi hedefledik.  

Önceki kutsal kitapların tahrife uğramış olması, bunlarda yer alan önceki 

şeriatlara ait hükümlere karşı bir güvensizliğe neden olmuştur. Dolayısıyla Kur’an ve 

Sünnet’te zikredilmeyen önceki şeriatlara ait hükümlerin İ slam alimleri nezdinde 

hüküm istinbâtında bir delil değeri bulunmamaktadır.  

Kur’an veya Sünnet’te zikredilen önceki şeriatlara ait hükümlerin bir kısmının 

bizim için de geçerli oldukları veya neshedildikleri bildirilirken, bazılarının 

geçerliliğine dair olumlu veya olumsuz bir bilgi bulunmamaktadır. Alimler esas 

itibariyle bu sonuncu durumdaki hükümlerin delil değerini tartışmıştır.  

Araştırmada ilk olarak, ilk beş asır usûl literatüründe şer‘u men kablenâ 

konusuna sistemli bir bakış sunulmaya çalışılmıştır. Daha sonra ise, şer‘u men kablenâ 

konusu özelinde alimler arasında ortaya çıkan benzerlik ve farklılıkların ön plana 

çıkarılıp bir delil olarak şer‘u men kablenâ’nın gelişim seyrinin tespiti üzerinde 

durulmuştur. Çalışma bizden, başarı Allah’tandır. 

Tezin hazırlanma sürecinde, konu seçiminden yönteme kadar yönlendirmeleri 

ile katkıda bulunan kıymetli hocam Prof. Dr. İ brahim Kâfî Dönmez’e, görüşlerinden 

istifade ettiğim değerli jüri üyelerim Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Doç. Dr. Ertuğrul 

Boynukalın’a, kapısını her çalıdığımda beni geri çevirmeyen değerli hocam Doç. Dr. 

Asım Cüneyd Köksal’a, tezimi okuma zahmetinde bulunup tavsiyelerinden 

faydalandığım arkadaşlarıma ve yokluğuma katlanan, dua, destek ve sevgilerini hiçbir 

zaman eksik etmeyen aileme en içten duygularla teşekkür ediyorum. 

Hatice Öztürk 
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GİRİŞ 

I. ARAŞTIRMANIN AMACI, SINIRLANDIRILMASI, KAYNAKLARI ve 

YÖNTEMİ 

İslam âlimlerince, Kur’an ve Sünnet’te yer alan önceki şeriatlara ait 

hükümlerden geçerliliklerini devam ettirdikleri bildirilenler müslümanlar bakımından 

da bağlayıcı kabul edilirken, ne geçerli oldukları ne de neshedildikleri hususunda bilgi 

bulunan hükümlerin bağlayıcılığı tartışılmıştır. Bazı alimler bu kısımdaki hükümleri 

geçerliliklerini devam ettiren hükümler arasına dahil ederken, bir diğer grup bunların 

neshedilen hükümler arasına dahil olduğunu düşünmüştür. Her iki cenahta bulunan 

alimler de görüşlerini Kur’an, Sünnet ve aklî delillerle desteklemiştir. Bu çalışmanın 

hedefi, ilk beş asır usûl literatüründe şer‘u men kablenâ ile ilgili ele alınan meseleleri, 

bu hususta mezhepler arasındaki farklılıkları, İ slam alimlerinin birleştikleri ortak 

çizgileri ve şer‘u men kablenâ konusunun gelişim seyrini tespit etmektir. Usûl alanında 

telif edilen eserler bakımından hicrî beşinci asrın bir dönüm noktasını teşkil ettiği 

bilinmektedir. Araştırmamızı bu kritik noktanın öncesini teşkil eden hicrî ilk beş asır 

dönemiyle sınırladık. Konunun ilk ele alındığı eserlerin başlangıç noktası teşkil etmesi 

ve daha sonraki dönemlerde telif edilen eserlerin muhtevasının büyük ölçüde bunlara 

dayanması, şer‘u men kablenâ’nın tarih içerisinde geçirdiği serüveni anlamak için bu 

dönemi seçmemizde etkili olmuştur. 

Her ne kadar “ilk beş asır” dönem aralığı olarak tayin edilmiş olsa da fıkıh usûlü 

alanında bize ulaşan ilk eserin İmam Şâfiî (v. 204)’ye ait olduğu dikkate alındığında, 

“ilk beş asır usûl-ı fıkıh literatürü” ile Hz. Peygamber döneminden itibaren beşinci asrın 

sonuna kadar biriken malumatın yer aldığı ve günümüze ulaşan usûl eserlerinin 

kastedildiği açıktır. Buna göre, ş er‘u men kablenâ’nın ele alındığı ve dört mezhepten 

birine mensup olan âlimlerin fıkıh usûlü alanında telif ettikleri ilk eserler bu çalışmanın 

asıl kaynaklarını oluşturmaktadır. Bunlar Hanefîler’den Cessâs’ın (v. 370/980) el-Fusûl 

fi’l-usûl, Debûsî’nin (v. 430/1038) Takvîmü’l-edille fî usûli’l-fıkh, Pezdevî’nin (v. 

482/1089) el-Usûl ve Serahsî’nin (v. 490/1096) el-Usûl adlı eserleri; Mâlikîler’den 

İbnü’l-Kassâr’ın (v. 397/1007) el-Mukaddime fi’l-usûl, Ebu’l-Velîd el-Bâcî’nin (v. 

403/1012) Kitâbu’l-işâre fî ma‘rifeti’l-usûl ile İhkâmü’l-fusûl adlı eserleri; Şâfiîler’den 
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Ebû İ shak eş-Şîrâzî’nin (v. 476/1083) et-Tebsıra fî usûli’l-fıkh, el-Lümaʻ ve Şerhu’l-

Lümaʻ, Cüveynî’nin (v. 478/19085) et-Telhîs fî usûli’l-fıkh ile el-Burhân fî usûli’l-fıkh 

ve Gazzâlî’nin (v. 505/1111) el-Mustasfâ adlı eserleri ve Hanbelîler’den Ebû Ya‘lâ el-

Ferrâ’nın (v. 458/1066) el-Udde fî usûli’l-fıkh, Kelvezânî’nin (v. 510/1116) et-Temhîd fî 

usûli’l-fıkh ve Ebu’l-Vefâ İbn Akîl’in (513/1119) el-Vâdıh fî usûli’l-fıkh adlı eserleridir. 

Gazzâlî, Kelvezânî ve İ bn Akîl ile birlikte çalışma hicrî altıncı asra taşmış olsa da, 

hayatlarının çoğunu beşinci asırda geçirmiş olmaları ve eserlerinin öneminden dolayı 

bunlar da beşinci asra dahil edilmiştir. Zikredilen alimler arasında Cüveynî gibi usûl 

alanında birden fazla kitap yazanların tüm eserleri incelenip alimlerin ilmî 

yolculuklarında geçirdikleri fikrî değişim izlenmeye çalışılmıştır.  

Dört mezhebin temel kaynaklarının yanı sıra, bu mezheplerin usûl literatürünü 

önemli ölçüde etkilemiş olduğu gibi şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcılığı tartışmalarına 

ışık tutucu açıklamalar içeren Ebu’l-Hüseyin el-Basrî’nin (v. 436/1044) el-Mu‘temed 

isimli eseri ile konuya zenginlik katan ve kendine özgü bir metoda sahip olan İbn 

Hazm’ın (456/1064) el-İhkâm isimli eseri de kaynaklar arasına dahil edilmiştir.  

Şer‘u men kablenâ konusunun yer almamasından dolayı İ mam Şâfiî’nin er-

Risâle ve Sem‘ânî’nin Kavâti‘u’l-edille adlı eserleri ve ilgili bölümlerinin elimize 

ulaşmamış olamsından dolayı Bâkıllânî’nin et-Takrîb ve’l-irşâd isimli eseri istifade 

ettiğimiz kaynaklar arasında yer almamaktadır. 

Usûl eserlerinde ortak amaçların gözetilmiş olması sebebiyle her eserde bulunan 

temel özelliklerin yanı sıra, bu eserlerin bir kısmında diğerlerine nazaran bazı 

özelliklerin ön plana çıktığı gözlemlenmektedir. Bu özellikler usûl literatürünün yöntem 

bakımından fukahâ/mütekellimîn şeklinde ikiye ayırılmasına neden olmuştur. Bunlar 

belirli bir perspektifi temsil eden iki yazım metodudur. Bu ayırımın ortaya çıkışıyla 

ilgili net bir tarih belirtmek mümkün olmasa da, bu iki yöntemin eserlerin telifinden 

önce usûlcülerin meşguliyetlerinin etkisiyle zihinlerinde mevcut olan iki eğilim olduğu 

bilinmektedir.1 İncelediğimiz eserlerde bu iki yazım metodunun etkili olup olmadığını 

gözlemleyebilmek için, bunların karakteristik özelliklerinden bahsetmekte yarar vardır. 

																																																								
1 İltaş, Fıkıh Usulünde Mütekellimîn Yönteminin Delâlet Anlayışı, s. 23. 
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Fukahâ yöntemiyle yazılan eserlerin ayırt edici özellikleri arasında usûlün daha 

çok mezheb imamının görüşüne dayanarak ortaya konulması, furûdan örnekler vererek 

furûun daha iyi bir şekilde anlaşılmasının sağlanması ve muhteva açısından furûa daha 

fazla yer verilmesi zikredilmektedir. 2  Furûa ağırlık verilmesiyle ilgili yapılan bir 

değerlendirmede bu eserlerde tutarlı ve istikrarlı bir usûl-furû ilişkisinin gözetildiği ve 

usûlün furû ile test edildiği belirtilmektedir.3 Bu konuyla ilgili tespitlerde bulunan bazı 

alimler, fukahâ yönteminde mezhep imamının usûl anlayışını ortaya koyma çabasının, 

bu yöntemle yazan alimlere, Şâfiî mezhebinde olduğu gibi mezhep imamı tarafından bir 

usûl eserinin bırakılmamış olmasından kaynaklandığını düşünmektedirler.4 

Mütekellimîn yöntemiyle ilgili, delillendirmenin fürû ve mezhep görüşlerine 

dayalı olmayıp yalnızca aklî istidlâl ile gerçekleştiğine yönelik yaygın bir tasavvur 

bulunmaktadır. Bu da fukahâ yönteminin amelî/somut, mütekellimîn yönteminin ise 

nazarî/soyut olduğu görüşüne götürmektedir.5 

Mütekellimîn metodu için tespit edilen özelliklerden bir diğeri de, bu metotla 

yazılan usûl eserlerinin kelâmî konuları da ihtiva etmesidir.6 Nitekim mütekellimînden 

sayılan Ebu’l-Hüseyin el-Basrî7 ile Gazzâlî’nin8 bu hususta bu metodu kullananlara 

karşı yönelttikleri eleştiri de bu özelliğin varlığına işaret etmektedir. Ancak bu durum 

bir diğer açıdan, mezkur alimlerin eserlerinde bu özelliği bulundurmamaya gayret 

ettiklerini göstermektedir.  

Öte yandan söz konusu özelliklerin belirtilen yöntemlerden birine mahsus 

olduğu düşünülmemelidir. Bunlar bu yöntemlerden birinde daha yoğun bir şekilde 

görüldüğü için bunlardan biriyle ilişkilendirilmiştir. Mesela fukahâ yöntemiyle yazılan 

eserlerde kelâmî konulara hiç yer verilmediği söylenemez. 9  Ancak mütekellimîn 

																																																								
2 Yıgın, Fukahâ Metoduna Göre Yazılan Fıkıh Usûlü Eserlerinin Temel Özellikleri, s. 19-20; İltaş, 

Fıkıh Usulünde Mütekellimîn Yönteminin Delâlet Anlayışı, s. 23. 
3 Bedir, The Early Development of Hanafî Usûl al-Fiqh, s.14, 16; ‘‘İs There A Hanafî Usûl Al-fıqh?’’, 

s. 165, 169. 
4 Yıgın, Fukahâ Metoduna Göre Yazılan Fıkıh Usûlü Eserlerinin Temel Özellikleri, s. 31-32. 
5 Yıgın, Fukahâ Metoduna Göre Yazılan Fıkıh Usûlü Eserlerinin Temel Özellikleri, s. 29-30, Ebû 

Zehra, İslam Hukuku Metodolojisi, s. 28-29; Seyyid, Medhal, s. 51. 
6 Yıgın, Fukahâ Metoduna Göre Yazılan Fıkıh Usûlü Eserlerinin Temel Özellikleri, s. 9. 
7 Basrî, el-Mu‘temed, I, 7. 
8 Gazzâlî, el-Mustasfâ, 10. 
9 Yıgın, Fukahâ Metoduna Göre Yazılan Fıkıh Usûlü Eserlerinin Temel Özellikleri, s. 100. 



	 4	

yöntemiyle yazılan eserlerde, nisbeten yoğun bir şekilde işlendiğinden dolayı, 

mütekellimîn yönteminin karakteristik özelliği olarak zikredilmektedir. 

Çalışmamızda esas aldığımız eserler arasında, fukahâ yöntemi arasında 

zikredilen temel usûl eserleri, Cessâs’ın el-Usûl, Debûsî’nin Takvîmu’l-Edille, 

Pezdevî’nin el-Usûl, Serahsî’nin el-Usûl, Şîrâzî’nin el-Luma‘, İbnü’l -Kassâr’ın 

Uyûnu’l-Edille, Bâcî’nin el-İhkâm, Ferrâ’nın el-Udde, İbn Akîl’in el-Vâdıh ve İbn 

Hazm’ın el-İhkâm isimli eserleridir. Buna karşı, Ebu’l-Hüseyin el-Basrî’nin el-

Mu‘temed; Cüveynî’nin el-Burhân ve Gazzâlî’nin el-Mustasfâ isimli eserleri 

mütekellimîn yöntemi ile yazılmış temel eserler arasında zikredilmektedir.  

Bu tezin tâlî amaçlarından biri de fukahâ ve mütekellimîn yöntemiyle yazılan 

eserler için tespit edilen bu özelliklerin, şer‘u men kablenâ konusu çerçevesinde mezkur 

eserlerde geçerli olup olmadıklarını kontrol etmektir. Yukarıda görüldüğü üzere klasik 

eserlerin tamamı bu iki metoddan biri arasında kategorize edilmemiştir. Bunun nedeni, 

tüm eserlerin bu iki yöntemden birine göre yazılmamasından veya belirtilen özelliklerin 

bilhassa bazı eserlerde tebarüz etmesinden kaynaklanabilir.  

Şer‘u men kablenâ, eserlerde müellifin konuyu ele alış biçimine riayet edilerek 

incelenmeye çalışılmıştır. Bu yüzden genellikle aynı mezhebe mensup alimler konuyu 

benzer bir şekilde ele almış olsalar da, her müellifin kendisine mahsus olan özelliklerini 

göz ardı etmemek için, eserlerin müstakil olarak incelenmesi uygun görülmüştür. Bu 

sayede asla sadık kalma imkanı elde edilecek ve genellemeler önlenecektir. Her ne 

kadar tekrarlamalara sebep olsa da, önemli ayrıntıları atlamamak için bu metod tercih 

edilmiştir.  

Şer‘u men kablenâ’nın delil değeri ile ilgili alimlerin görüşlerinin yanı sıra, şer‘u 

men kablenâ’nın usûl eserlerinde incelendiği yer de deliller hiyerarşisinde işgal ettiği 

yer açısından bazı ipuçları sunmaktadır.10  Nitekim eserlerin “Kitap” ve “Sünnet” 

delilleri ile başlamaları bir rastlantı değildir. Dolayısıyla bu tür bilgilerden de 

yararlanılmıştır.  

																																																								
10 Apaydın, “Klasik Fıkıh Usulünün Yapısı ve İşlevi”, s. 14-15. 
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Tezde klasik kaynakların yanı sıra, yeni çalışmalardan da içerik ve/veya metod 

açısından yararlanılmıştır. Bunlar arasında, Abdurrahman b. Abdillah Derviş’in eş-

Şerâi‘u’s-sâbika ve medâ hucciyyetihâ fî’ş-şerî‘ati’l-İslâmiyye adlı doktora tezi, 

Mahmud Hamid Osman’ın Şer‘u men kablenâ ve eseruhû fi’l-fıkhi’l-İslâmî adlı eseri, 

Muhammed Şuteyvî’nin eş-Şerâi‘u’s-sâbika fi’l-kitâb ve’s-sünne adlı eseri, Muslih 

Abdulhayy’ın ‘‘Şer‘u men kablenâ’’ adlı makalesi, Ahmed  b. Matar el-‘Uteybî’nin es-

Siyâsetü’ş-şer‘iyye fî şer‘i men kablenâ adlı eseri, Enver Şuayb Abdusselâm’ın Şer‘u 

men kablenâ: mâhiyetühâ ve neş’etühâ ve davâbituhâ ve tatbikâtühâ adlı eseri, Nâsih 

Sâlih Nûmân’ın Ahkâmu’ş-şerâi‘i’s-semâviyyeti’s-sâbikati ve mevkifu ‘ulemâi’l-usûl 

minhâ adlı eseri, Şa‘ban Muhammed İ smail’in Nazariyyetu’n-nesh fi’ş-şerâi‘i’s-

semâviyye adlı eseri, Osman Cumu‘a Damîrîyye’nin el-İslâm ve ‘alâkatühû bi’ş-

şerâi‘î’l-uhrâ adlı eseri ve Vecih Kemâluddîn’in Şer‘u men kablenâ beyne’l-kabul ve’r-

red adlı eseri bulunmaktadır.  

Türkçe yapılmış çalışmalar arasında ise, Ekrem Buğra Ekinci’nin İslâm Hukuku 

ve Önceki Ş eriatlar adlı eseri, Ömer Faruk Altıntaş’ın Geçmiş Ş eriatların İ slam 

Hukukunda Kaynak Değeri, Ramazan Kara’nın İslam Hukuku’nun Kaynaklarından 

Öncekilerin Ş eriatları, Süleyman Taşkın’ın 5. ve 6. Yüzyıl Hanefî Usulcüleriyle 

Karşılaştırmalı Olarak Gazzâlî’nin Delil Teorisinde Ş er‘u Men Kablenâ ve Sahabi 

Kavli ve Yusuf Öztaş’ın İslam Hukuk Usûlünde Şer‘u Men Kablenâ adlı yüksek lisans 

tezleri zikredilebilir. Bu çalışmalardan Bilal Esen’in “Fıkıh Kitaplarında Ş er‘u Men 

Kablenâ’nın Delil Olarak Gösterildiği Meseleler” adlı yüksek lisans tezi, şer‘u men 

kablenâ delilinin somut örneklerine ağırlık veren bir araştırmadır. Bunlardan başka 

Diyanet İ slam Ansiklopedisinde İ brahim Kafî Dönmez’in yazdığı ‘‘Şer‘u Men 

Kablenâ’’ maddesi ile Arapça ve Türkçe makaleler de bulunmaktadır. Ancak bu 

konuyla ilgili İngilizce ve Fransızca yazılmış hususi araştırmalar bulunamamıştır.  

Çalışmanın giriş bölümünde şer‘u men kablenâ’nın kavramsal çerçevesi 

incelenecektir. Bu terimin özellikle şeriat kavramı üzerinde durulacaktır. Tezin asıl 

kısmını oluşturan birinci bölümünde dört mezhep, Ebu’l-Hüseyin el-Basrî ve İbn 

Hazm’ın şer‘u men kablenâ hakkındaki görüşlerine yer verdikten sonra, ikinci bölümde 

şer‘u men kablenâ incelemelerinin genel bir değerlendirmesi yapılacaktır.  
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II. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

A. Şer‘u Men Kablenâ’nın Sözlük ve Terim Anlamı 

“Şer‘u men kablenâ” sözlükte bizden öncekilerin şeriatları anlamına 

gelmektedir. Usûl literatüründe ise, özellikle Hz. Muhammed’den önceki 

peygamberlerin şeriatlarının İslam döneminde bağlayıcılığını konu edinen başlığın 

adıdır.11 Bu kavramın tanımlanması noktasında şeriat kavramı üzerinde durulacaktır. 

Zira “Şer‘u men kablenâ” kavramı bağlamında şer‘, şeriat anlamında kullanılmaktadır.12 

Şeriat biri dar diğeri geniş olmak üzere iki şekilde tanımlanmaktadır. Şeriat, 

geniş anlamda din ile özdeşleştirilirken, dar anlamda amelî hükümlerle 

sınırlandırılmaktadır. Şeriatı amelî hükümlerle sınırlayan alimlerin terminolojisinde, bu 

kelime fıkıh kelimesinin karşılığına denk gelmektedir. Bu iki kelime naslara dayalı 

hukukî hükümleri ifade etmeleri bakımından eş anlamlıdır. Ancak insan unsurunun 

müdahalesinin söz konusu olması bakımından fıkıh, şeriattan ayrılmaktadır.13 

İncelenen eserlerde, millet ve dinin şeriat anlamında kullanılması noktasında 

ihtilaf bulunmaktadır. Nitekim, Şûrâ 42/13 14  ayetinde geçen din kelimesi ile 

kastedilenin tevhid veya hem tevhid hem şeriat olduğu hususunda alimler arasında 

ihtilaf bulunmaktadır. Basrî, İbn Hazm, Cüveynî, Gazzâlî ve Kelvezânî15 gibi alimler bu 

ayette geçen din kelimesinin tevhid anlamına geldiğini savunurken, Cessâs, Bâcî, 

Debûsî ve Serahsî 16  gibi alimlere göre din, Allah’ın farz kıldığı tüm hükümleri 

dolayısıyla şeriatı da kapsamaktadır. Aynı şekilde, Cessâs, Pezdevî, Serahsî, İbnü’l -

Kassâr, Ferrâ ve İ bn Akîl, 17  millet kelimesini şeriatı da kapsayacak şekilde 

kullanmaktadır. Buna karşılık Basrî, Gazzâlî ve Kelvezânî,18 Bakara 2/130, Âl-i İmrân 

																																																								
11  Dönmez, “Şer‘u Men Kablenâ”, DİA, XXXIX, 15. 
12  Calder, “Sharia”, EI, IX, 322. 
13  Kahraman, “Ebû Hanife’de Din ve Şeriat Ayırımı Var Mı?” s.469-70. 
14 Şûrâ 42/13: “"Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!" diye Nûh'a emrettiğini, sana 

vahyettiğini, İbrâhim'e, Mûsâ'ya ve İsâ'ya emrettiğini size de din kıldı.” 
15 Basrî, el-Mu‘temed, II, 906; İbn Hazm, el-İhkâm, V, 959; Cüveynî, el-Burhân, I, 506; Gazzâlî, el-

Mustasfâ, I, 257; Kelvezânî, et-Temhîd, II, 423. 
16 Cessâs, el-Fusûl, III, 27; Bâcî, el-İhkâm, s. 396; Debûsî, Takvîmu’l-edille, s. 254; Serahsî, el-Usûl, II, 

105. 
17  Cessâs, el-Fusûl, III, 27; Pezdevî, el-Usûl, III, 404; Serahsî, el-Usûl, II, 102; İbnü’l-Kassâr, el-

Mukaddime, s.150; Ferrâ, el-Udde, III, 759; İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 179. 
18  Basrî, el-Mu‘temed, II, 905; Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 256; Kelvezânî, et-Temhîd, II, 422. 
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3/95, Nisâ 4/125, Nahl 16/123, Hac 22/78 vb. ayetlerde geçen “millet” kelimesinin 

dinin furûunu değil, tevhidi ifade ettiğini savunmaktadır. 19  Bu husustaki ihtilaf, 

çalışmada görüleceği üzere, alimlerin şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcılığı hakkındaki 

görüşünü etkilemektedir. Bu nedenle bu kelimelerin şeriat ile ilişkilerine kısaca 

değinmek faydalı olacaktır. 

B. Şeriat-Din-Millet İlişkisi 

Şeriat, dinin hukukî, siyasî, toplumsal boyutudur. Allah’a tapınmayı ifade eden 

din değişmezken, şeriat toplumdan topluma değişiklik gösterebilmektedir. 20  Ebû 

Hanîfe’nin düşüncesi bu doğrultudadır. Ebû Hanîfe, din ve şeriatı birbirinden 

ayırmaktadır. Şeriatı Allah’ın farz kıldığı hükümler olarak tanımlayıp, dinin aksine bu 

hükümlerin tebdil, tahvil ve tağyir edildiklerini belirtmektedir. Dinin aksine, şeriatların 

çok ve muhtelif olduğunu savunmaktadır. Ayrıca dinin, şeriat ile özdeşleştirilmesi 

durumunda Allah’ın emrettiklerini terk edenin kafir olması gerekeceğini 

bildirmektedir.21 Bu bakımdan Ebû Hanîfe’nin şeriatı dar anlamıyla kullandığı ortaya 

çıkmaktadır. Öte yandan, bir başka yerde, dinin iman, İ slam ve şer‘î hükümleri 

kapsadığını belirtmesi,22 Ebû Hanîfe’nin dini de dar ve geniş anlamda kullandığına 

işaret etmektedir. Geniş anlamda kullanıldığında şeriatı da kapsayan din, dar anlamda 

kullanıldığında itikâdî hükümler ile sınırlıdır. Amel-iman tartışmaları bağlamında 

Serahsî’nin, iman ile şeriatı birbirinden ayırması da bu düşünceye delâlet etmektedir.23  

Millet kelimesi, bir toplumun inanç ve ameller sistemini ifade etmesi 

bakımından din kelimesiyle özdeşleştirilir. Ancak dinin kişisel inanç anlamı ile milletin 

toplumsal boyutu bu iki kelime arasındaki nüans farklılığını ortaya koymaktadır. Dinin 

somutlaşmış halini ifade eden millet kelimesi, bu yönüyle dinden ayrılıp24 şeriat ile 

özdeşleştirilmektedir.25 Bu kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan Cürcânî, şeriatın itaat 

																																																								
19 Basrî, el-Mu‘temed, II, 905. 
20  Güler, “Din, İslam ve Şeriat”, s. 66. 
21  Ebû Hanîfe, el-Alim ve’l-müteallim, s. 16. 
22  Ebû Hanîfe, el-Fıkhu’l-ekber, s. 70. 
23  Serahsî, el-Usûl, I, 75. 
24  İzutsu, Kur’ân’da Allah ve İnsan, s. 291. 
25  Güler, “Din, İslam ve Şeriat”, s. 58. 
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boyutundan dolayı din, toplumsal boyutu nedeniyle de millet olarak adlandırıldığını 

ifade etmektedir.26  

C. Şer‘u Men Kablenâ’nın Dindeki Yerine Genel Bir Bakış 

Müslümanlar son peygamber Hz. Muhammed’in şeriatına tabi olan bir 

ümmettir. Bu nedenle onlar için esas olan Hz. Peygamber’in söz ve uygulamalarıdır. 

Ancak bilindiği gibi, Hz. Peygamber’den önce birçok peygamber gönderilmiştir. Bu 

peygamberlerden her birine bir şeriat verildiği Kur’an-ı Kerim tarafından 

belirtilmektedir. Şeriatlar arasındaki kaynak birliği, her bir şeriatın öz itibariyle aynı 

olduğunu göstermektedir. Şeriatlar arasında bulunan ortak hükümler bunu açık bir 

şekilde ortaya koymaktadır. Ancak Allah Teâlâ’nın önceki peygamberler vasıtasıyla 

bildirdiği şeriatların, Hz. Peygamber’in ümmeti için de geçerli olup olmaması İslâm 

alimleri tarafından tartışılmıştır. Bu tartışmaların temelinde birçok etken bulunmaktadır. 

Bunlardan biri nesih faktörüdür. Önceki şeriatların kısmen veya tamamen 

neshedildiğinin düşünülmesi İ slam alimlerinin önceki şeriatların bağlayıcılığı 

hususundaki görüşlerini etkilemektedir. Bir diğer faktör ise, Hz. Peygamber’in 

şeriatının tamamen kendisine ait olduğu düşüncesidir. Şöyle ki, bazı alimlere göre 

önceki şeriatların bağlayıcılığı kabul edildiği takdirde, Hz. Peygamber’in şeriatında 

diğer peygamberlerin şeriatına ait hükümlerin bulunduğu ortaya çıkacaktır ve bu durum 

Hz. Peygamber’in şeriatının özgünlüğünü etkileyecektir. İnsanların maslahatını gözeten 

kuralları içeren şeriatların ümmetten ümmete değişken olması da önceki şeriatların 

bağlayıcılığı tartışmalarında ön plana çıkan hususlardan biridir. Bu nedenle bu iki grup 

delillerin değerlendirmeye tabi tutulup bir sonuca ulaşılması ve şer‘u men kablenâ’nın 

delil değerinin ortaya konulması ehemmiyet arz etmektedir.  

 
D. Şer‘u Men Kablenâ’nın Fıkıh Usûlündeki Yerine Genel Bir Bakış 

Fıkıh usulünde deliller, mahiyeti bakımından kaynak olanlar ile metodlar olmak 

üzere ikiye ayrılır. Mesela, dinî hükümleri içinde hazır olarak bulunduran Kitap ve 

Sünnet mahiyetleri bakımından birer kaynak iken, bu kaynaklardan yoğun bir ictihad 

																																																								
26  Cürcânî, et-Ta‘rîfât, s.106. 
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faaliyeti neticesinde fıkhî hükümlere ulaştıran kıyas bir metoddur.27 Genel olarak şer‘î 

deliller olarak adlandırılan bu kaynak ve yöntemler için alimlerin farklı sayılar 

verdikleri bilinmektedir.28 Ancak bunların tamamının geçerliliği konusunda ittifakın 

bulunmaması gibi bazı sebeplerden dolayı, erken dönem fıkıh usulü eserlerinde şer‘î 

delillerin genellikle dört ile sınırlı olduğu görülmektedir. Bunlar Kitap, Sünnet, icma ve 

kıyastır. Şer‘u men kablenâ geçerliliği tartışmalı olan diğer deliller arasında yer 

almaktadır.  

Önceki şeriatların usûl eserlerinde ele alınmasının nedeni, Kur’an ve Sünnet’te 

bulunan önceki şeritlara ait birçok hükmün delil değerini tespit etmektir. Genel olarak 

alimler önceki şeriatların Hz. Peygamber’in şeriatı tarafından neshedildiğini kabul 

etseler de, Kur’an ve Sünnet’te yer alan hükümler ile istidlâl edilebileceğini kabul 

etmişlerdir. Naslarada yer alan önceki şeriatlara ait hükümler de buna dahildir.29 Ancak 

önceki şeriatlara ait bazı hükümlerin neshedildiği beyan edilirken, bazı hükümler 

geçerliliğini sürdürmüştür. Dolayısıyla hakkında geçerliliği veya neshine dair bir delil 

bulunmayan önceki şeriatlara ait hükümlerin hangi kategoride değerlendirilmesi 

gerektiğini belirlemek gerekmiştir. Bu hususta ise, alimlerin bir kısmı önceki şeriatları 

delil olarak kabul etmemeyi, bazıları ise kabul etmeyi tercih etmişlerdir. Bu konudaki 

görüş ayrılığı ise, alimlerin bakış açılarındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. 

																																																								
27  Dönmez, “Fıkıh Usûlünün İşlevi ve İctihad Yöntemleri Hakkında Genel bir Değerlendirme”, İslâmî 
İlimlerde Metodoloji/Usûl Meselesi, İstanbul: Ensar yay., 2005,I, 665. 

28  Dönmez, İslam Hukukunda Kaynak Kavramı, s.20; Bardakoğlu, “Delil”, DİA, IX, 139. 
29  Abdusselâm, Şer‘u men kablenâ, s. 368. 
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I. HANEFÎ FIKIH USÛLÜ ESERLERİNDE ŞER‘U MEN KABLENÂ  

 Hanefî mezhebinde, şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcılığı ile ilgili görüşü tespit 

edilebilen ilk alim İ mam Muhammed’dir. Genellikle Hanefî usûl alimleri İ mam 

Muhammed’in muhayee ile ilgili verdiği hükme işaret etmektedirler. 30  İmam 

Muhammed’in şer‘u men kablenâ ile ilgili görüşüne ışık tutabilecek bir diğer hüküm 

ise, Hz. Ali’nin rivayetine atıfta bulanarak hür bir kişinin köleyi kasten öldürmesi 

durumunda kısasen öldürülmesine yönelik verdiği hükümdür. Muhakkik Ebu’l-Vefâ el-

Efgânî, Ebu Bekir er-Râzî’nin ‘‘Tevrat'ta onlara şöyle yazdık: Cana can, göze göz,’’31 

ayetinin tefsirinde Hz. Ali’nin kasten bir köleyi öldürenin kısas edileceğini bildiren 

sözlerine yer verdiğini nakletmektedir.32 İmam Muhammed’in söz konusu rivayete 

işaret etmesi kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla İ mam Muhammed’in verdiği 

hükümlerden hareketle, şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcı olduğu görüşünü benimsediği 

ortaya çıkmaktadır. 

 
A. Cessâs’ın el-Fusûl fi’l-usûl Adlı Eserinde Şer‘u Men Kablenâ  

1. Şer‘u Men Kablenâ Konusunun Eserin Tasnifindeki Yeri ve İşleniş 

Biçimi 

Cessâs, nesih bahsinin ardından ele aldığı şer‘u men kablenâ konusunu, 

“Peygamberimiz’den önceki peygamberlerin şeriatlarının bağlayıcılığı hakkında” 

başlığı altında incelemektedir. İ lk olarak önceki şeriatlara uymanın gerekli olup 

olmadığı ile ilgili görüşleri sıralamakta, ardından delilleri ele almaktadır. Bu konuda üç 

görüşe değinmekte olan Cessâs, ilk olarak benimsediği görüşü açıklamamaktadır. 

Ancak görüşleri takdim ederken ikinci görüşe ağırlık vermesi, onun da bu görüşe 

meyilli olduğuna işaret etmektedir. Şöyle ki, diğer görüşlerin delillerine yer vermediği 

bu aşamada mezhep içerisinde söz konusu görüşü benimseyen alimleri zikredip, bu 

alimlerin dayandığı delilleri sunmaktadır. Bu durum onun bu görüşü ön plana 

çıkardığını göstermektedir. Cessâs daha sonra görüşünü açık bir şekilde ifade 

etmektedir.  

																																																								
30  Şeybânî, el-Asl, thk. Mehmet Boynukalın, VIII, 184. 
31  Mâide 5/45. 
32  Şeybânî, el-Asl, thk. Ebu’l-Vefâ el-Efgânî, IV, 436. 
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Hanefî ekolünde telif edilen ilk fıkıh usûlü metinlerinden olan bu eserde Cessâs, 

şer‘u men kablenâ konusunu kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Delilleri, buna karşı 

ileri sürülen itirazlara verilen cevaplar ile birlikte ele alması, Cessâs’ın konuyu cedel 

yöntemiyle incelediğini göstermektedir ve bunu yaparken özellikle kendi görüşüne 

ağırlık vermektedir. Diğer grupların görüşlerini sunarken aklî ve naklî delillere yer 

veren Cessâs, kendi görüşünü özellikle naklî deliller ile desteklemektedir.  

2. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcılığı İle İlgili Görüşler 

Birinci Görüş: Diğer peygamberlerin bizlere gönderilmedikleri, dolayısıyla Hz. 

Peygamber’in şeriatından başka bir şeriatın bizleri bağlamadığı yönündedir.33  

İkinci Görüş: Bu görüşün sahipleri, Hz. Peygamber’den önceki peygamberlerin 

şeriatlarından sabit olup, neshine dair delil bulunmayan hükümlerin bizim için bağlayıcı 

olduğunu savunmaktadırlar. Allah Teâlâ’nın Kitâb’ında ve Hz. Peygamber’in 

Sünnet’inde bildirilip neshedildiklerine dair bir delilin bulunmamasından dolayı, bu 

hükümler Hz. Peygamber tarafından vazedilmişcesine bizleri bağlamaktadır. Ancak bu 

iki yol dışında bu şeriatlardan zikredilenlere itibar edilmemektedir. Bunun sebebi ise, 

Ehl-i Kitab’ın bunlardan birçok hükmü değiştirmiş olmasıdır. Bu hususta Müslümanlar 

ile Ehl-i Kitab’ın Tevrat veya İncil’den yaptıkları rivayetlere de itibar edilmemektedir.34  

Mesela, İ mam Muhammed (v. 189/805) Kur’an’da Salih (a.s.) ve kavminin 

kıssasıyla ilgili olan "Onlara, suyun (deve ile) kendileri arasında (nöbetleşe) 

paylaştırıldığını bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun."35 ve "İşte (mucize) bu 

dişi devedir; onun bir su içme hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir."36 

mealindeki ayetleri delil getirerek, sulama konusunda muhayeenin cevazına 

hükmetmektedir. 37  Cessâs, buradan hareketle İmam Muhammed’e göre geçmiş 

peygamberlerin şeriatlarından neshi sabit olmayan hükümlerin bağlayıcı olduğunu 

düşünmektedir. Cessâs, İmam Muhammed’in yanı sıra hocası Kerhî’nin (v. 340/952) de 

verdiği hükümlerden hareketle bu görüşü benimsediğini belirtmektedir. Nitekim Kerhî, 

																																																								
33 Cessâs, el-Fusûl, III, 19. 
34 Cessâs, el-Fusûl, III, 19-20. 
35 Kamer 54/28. 
36 Şuarâ 26/155. 
37 Şeybânî, el-Asl, VIII, 184. 
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hür ile köle ve müslüman ile zimmî arasında kısasın gerekliliğine hükmederken “Onda 

(Tevrat'ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can,…”38 ayeti ile istidlâl etmiştir ki bu 

önceki şeriatlara ait bir hükümdür.39  

Üçüncü Görüş: Bu görüşü benimseyenler, önceki şeriatların bizi bağlaması için 

Allah Teâlâ’nın veya Hz. Peygamber’in bu şeriatlardan söz etmesinin yeterli olmayıp, 

bizi bağladığını belirtmesi gerektiğini savunmaktadır. Bunlar önceki şeriatlara ait 

hükümlerden sadece şeriatımızda bizleri de bağladıklarına dair delil bulunanları hüccet 

kabul etmektedir.40  

Bu görüşlere yer verdikten sonra Cessâs, birinci ve ikinci grubun dayandıkları 

delillere geçmektedir. Her iki grubun görüşünü tez ve antitezlerini tartışarak 

açıklamaktadır. Öte yandan Cessâs üçüncü görüşün delillerine yer vermemektedir. 

Ancak bunları ayrı olarak ele almış olmasa da, her iki görüşe karşı yöneltilen itirazlar 

bu görüşün delillerini oluşturmaktadır.41 

3. Delillerin İncelenmesi 

a. Birinci Görüşü Savunanların Delilleri ve Buna Karşı Yöneltilen 

İtirazların Çürütülmesi 

aa. Naklî Deliller 

Bu görüşü savunanlar, önceki şeriatların bizleri bağlaması durumunda önceki 

peygamberlerin bizlere de gönderilmesi ve hükümlerinin bizlere de emredilmiş olması 

gerekeceğini, oysa “Benden önce hiçbir peygambere verilmeyen beş şey bana verildi: 

Daha önce her peygamber özellikle kendi kavmine gönderiliyordu. Ben ise kızıl ve siyah 

bütün insanlara gönderildim...” 42  hadisinden anlaşıldığı üzere bu durumun 

gerçekleşmediğini belirtmektedirler.43  

																																																								
38 Mâide 5/45. 
39 Cessâs, el-Fusûl, III, 20. 
40 Cessâs, el-Fusûl, III, 20-21. 
41 Cessâs, el-Fusûl, III, 21. 
42 Buhârî, Teyemmüm 1, Salât 56; Nesâî, Gusl 26; Dârimî, Siyer, 28; Ahmed b. Hanbel, III, 304. 
43 Cessâs, el-Fusûl, III, 21. 
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Şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcılığını reddeden alimlerin kullandıkları 

delillerden biri de Hz. Peygamber’in, Hz. Ömer’in elinde bir sahife gördüğünde ona 

bunun ne olduğunu sorması, Hz. Ömer’in de Tevrat olduğunu bildirince Hz. 

Peygamber’in sinirlenip ona, “Yahudi ve Hıristiyanlar’ın şaşırdığı gibi siz de mi 

şaşırdınız. Musa hayatta olsaydı, bana uymaktan başka bir şey yapmazdı.”44 buyurmuş 

olmasıdır. Bu alimlere göre, önceki şeriatlar bağlayıcı olsaydı, Hz. Peygamber Hz. 

Ömer’i Tevrat’tan menetmezdi.45 

Bu görüşe karşı itiraz edenler, Hz. Peygamber’in Yahudilerin Tevrat’ı 

değiştirmiş olmaları sebebiyle Hz. Ömer’i bundan menettiğini bildirmektedirler. Bu 

görüşü savunanlara göre, Hz. Peygamber’in kastının bu yönde olması durumunda, bunu 

ifade ederdi. Ancak Hz. Peygamber’in Musa (a.s.)’ın hayatta olması durumunda 

kendisine tabi olmaktan başka bir şey yapmayacağını bildirmesi, Hz. Musa’nın 

şeriatının o sırada kaim ve hükümlerinin sabit olmadığına delâlet etmektedir.46  

ab. Aklî Deliller 

Bu görüşün sahipleri, önceki şeriatların bağlayıcı olması için, Hz. Peygamber’in 

önceki peygamberlerin şeriatlarını araştırmış olması, kendi şeriatına tabi olmaya 

çağırdığı gibi insanları bunlara da çağırmış olması ve bu durumu ümmetin topluca 

nakletmiş olması, Hz. Peygamber’in bunları sahabeye öğretip bunlara dikkat etmelerini 

tebliğ etmiş olması ve sahabenin de Hz. Peygamber’in şeriatını naklettiği gibi bunları da 

aktarmış olması gerekeceğini, oysa bunların gerçekleşmemesinin bu yönden bir engel 

teşkil ettiğini düşünmektedirler.47  

Buna karşı Cessâs, önceki şeriatların bizim şeriatımıza dönüştüğünü ve sadece 

Kur’an ve Sünnet ile sabit olan önceki şeriatlara ait hükümlerle yetinildiğini ifade 

etmektedir. Kur’an ve Sünnet’te yer alan hükümlerin tamamının, Hz. Peygamber’in 

																																																								
44 Ahmed b. Hanbel III, 387, Krş. Ahmed b. Hanbel, III, 338, 471; IV, 266; Abdurrezzâk, Musannef, VI, 

113, 114; X, 313-314. 
45 Cessâs, el-Fusûl, III, 21. 
46 Cessâs, el-Fusûl, III, 21. 
47 Cessâs, el-Fusûl, III, 21. 
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şeriatı olduğunu ve bundan başka bir cihetle bu hükümlerin peşine düşülmediğini 

belirtmektedir.48 

b. İkinci Görüşü Savunanların Delilleri ve Buna Karşı Yöneltilen 

İtirazların Çürütülmesi 

Cessâs’ın dayandığı deliller, “İşte kavmine karşı İ brahim'e verdiğimiz 

delillerimiz... İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey 

Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy.”49, “Sonra da sana, "Hakka yönelen 

İbrahim'in dinine uy." diye vahyettik.”50, “ve O dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. 

Babanız İbrahim'in dinine uyun.”51 mealindeki ayetlerdir. Ayrıca Cessâs’a göre, “Dini 

dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin! diye Nûh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, … 

size de din kıldı.”52 ayetinden, önceki peygamberlerin şeriatlarının Hz. Peygamber’den 

önce varid oldukları şekilde bağlayıcı olmadıklarının anlaşıldığını belirtmektedir. Hz. 

Peygamber’in şeriatına dönüşen bu şeriatların bağlayıcılığının sebebi buna yönelik 

emirden kaynaklanmaktadır. Zira Hz. Peygamber’in şeriatı ile diğer şeriatlar arasındaki 

tevafukun en basit olanı, “…oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz 

kılındı.”53 ayetinde olduğu gibi Kur’an’da zikredilmesidir. Bu durumda önceki şeriatlar 

bizim şeriatımız olarak bizleri bağlar. Allah Teâlâ’nın Kur’an’da, önceki şeriatların 

amellerine dikkat etmemizi buyurması, ne önceki peygamberlerin bizlere de 

gönderilmiş olmasından ne de şeriatlarının varid oldukları şekilde bizlere de emredilmiş 

olmasındandır.54  

Bir diğer delil ise, Sâd suresindeki secde ayetinde 55  neden secde edildiği 

kendisine sorulduğunda İbn Abbas’ın, “Zürriyetinden Dâvud'u, Süleyman'ı, …  İşte, o 

peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların 

																																																								
48 Cessâs, el-Fusûl, III, 26. 
49 En‘âm 6/83-90. 
50 Nahl 16/123.  
51 Hac 22/78. 
52 Şûrâ 42/13. 
53 Bakara 2/183. 
54 Cessâs, el-Fusûl, III, 23. 
55 Sâd 38/24: “Davud, kendisini denediğimizi sandı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye 

kapandı, tevbe edip Allah'a yöneldi.” 
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tuttuğu yola uy.” 56 ayetlerini okuyup, Hz. Dâvud’un Peygamberimiz’in yoluna uymakla 

emrolunduğu peygamberlerden olduğunu söylemesi ve bu ayet ile Hz. Dâvud’un secde 

etmesinden dolayı Hz. Muhammed’in secde ettiğini belirterek açıklamasıdır.57  

Cessâs, bundan sonra bu delillere karşı yöneltilen itirazlara geçmektedir. 

İtirazları çürüttükten sonra ise tekrar delillerine dönmektedir. Çalışmanın seyrini 

bozmamak için, Cessâs’ın sunduğu deliller bir arada ele alınıp itirazlara ve Cessâs’ın 

buna karşı verdiği cevaplara daha sonra yer verilecektir. 

Müellif, “Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İ çinde bir hidayet, bir nur vardır. 

(Allah’a) teslim olmuş nebiler onunla yahudilere hüküm verirlerdi.”58 ile “Allah’ın 

indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin, 59  zalimlerin, 60  fasıkların ta kendileridir.” 61 

ayetlerinin, önceki şeriatlara ait olup neshedilmeyen hükümlerin, Hz. Peygamber’in 

şeriatı olduğuna delâlet ettiğini ve bunun da birkaç yönden görüşünü desteklediğini 

belirtmektedir.62 

Birincisi, mezkur ayetin (Mâide 5/44) Yahudilerin Hz. Peygamber’e recm için 

başvurduklarında nazil olduğu rivayet edilmektedir. Bu ayet, Hz. Peygamber’e 

Yahudilerin yalan söyleyip Tevrat’ın hükümlerini gizlediklerini ve iftiralarından haber 

vermektedir. “Yanlarında içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da 

seni hakem yapıyorlar, sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar? İşte 

onlar (kendi kitaplarına da, sana da) inanmış değillerdir… Allah'ın indirdiği ile 

hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.”63 ayetlerinde Allah Teâlâ, Yahudilerin Hz. 

Peygamber’in şeriatına dönüşen recmden yüz çevirip şeriatını Tevrat’ta kendilerine 

hükmolunmuşcasına kabul etmekten kaçınmaları sebebiyle küfürlerine hükmetmektedir. 

Yahudilerin küfrüne Tevrat’ın hükümlerinden olan recmi terketmelerinden dolayı 

hükmetmek caiz değildir. Zira onlar bu şeriatı terkedip Hz. Peygamber’in şeriatına ittiba 

ile sorumluydular. Tevrat’ta recm ile ilgili olan hüküm Peygamberimiz’in şeriatına 
																																																								
56 En‘âm 6/84-90. 
57 Cessâs, el-Fusûl, III, 23-24. 
58 Mâide 5/44. 
59 Mâide 5/44. 
60 Mâide 5/45. 
61 Mâide 5/47. 
62 Cessâs, el-Fusûl, III, 27. 
63 Mâide 5/43-44. 
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dönüştüğünden dolayı Hz. Musa’nın şeriatına ait olmaktan çıkmaktadır. Hz. Musa’nın 

şeriatı Hz. Peygamber’in şeriatıyla neshedilmektedir.64  

İkincisi, “Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can,… Allah'ın 

indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir.”65 ayetinde geçen zulüm, bir 

şeyi konumundan başka bir yere koymaktır. Cessâs’a göre, bu hüküm Hz. Peygamber’in 

şeriatına dönüşmeyip Tevrat’ın hükmü olarak kalırsa, Yahudiler bundan yüz 

çevirdiklerinden dolayı zalim sayılmazlar. Bu vasfı recm hükmünü Hz. Peygamber’in 

şeriatına aktarmakla sorumlu oldukları halde, Hz. Peygamber’in şeriatına iman 

etmemeleri sebebiyle hak etmektedirler.66  

Ayrıca Allah Teâlâ “İncil ehli Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsin. Allah'ın 

indirdiği ile hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir.” buyurmaktadır.67 Bu ayet iki 

şekilde yorumlanabilir: 1. Hz. Peygamber’in bisetinden sonra Hıristiyanları dinlerine 

dikkate davet etmesinin ardından, bunlar Hz. İ sa’nın şeriatı olan İncil ile 

hükmetmediklerinden dolayı zemmi hak ederler. 2. Hz. Peygamber’in kendi şeriatından 

olan İ ncil’deki hükümlere uymaya davet etmesinin ardından, İ ncil ile 

hükmetmediklerinden dolayı zemmi hak ederler. Cessâs, Hıristiyanların birinci 

durumdan dolayı zemmi hak ettiklerini söylemenin caiz olmadığını savunmaktadır. Zira 

bu durumda İ ncil’deki hüküm, Hz. İ sa’nın şeriatı olarak emredilir, ki bu görüş Hz. 

Peygamber’in şeriatına ittiba ile sorumlu olmamalarını gerektirmektedir. Bunların Hz. 

İsa’nın davetine -aksinin ve neshinin emredilmediği hükümlerde- Hz. Peygamber’in 

şeriatında bulunan İncil’deki hükümlerle ulaşarak, Hz. İ sa’nın şeriatına bağlı kalmaya 

devam etmekle sorumlu olmaları gerekmektedir. Hz. Peygamber’e ve Hz. Peygamber’in 

şeriatı olarak İncil’deki hükümlere uymaktan geri durduklarından dolayı fısk ile 

vasıflandırılmaktadırlar.68 

Cessâs’ın sunduğu ayetler, muhalifler tarafından farklı bir şekilde yorumlanarak 

bunların delil teşkil etmediği ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Nitekim, bunlar Hz. 

																																																								
64 Cessâs, el-Fusûl, III, 27-28. 
65 Mâide 5/45. 
66 Cessâs, el-Fusûl, III, 28. 
67 Mâide 5/47. 
68 Cessâs, el-Fusûl, III, 28. 
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İbrahim’in tevhid için getirdiği delilleri içeren ayetleri69 zikredip, “İşte, o peygamberler, 

Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola 

uy.”70 ayetinin de tevhide raci olduğunu savunmaktadırlar. Ayetin bağlamında, Hz. 

Peygamber’in kendi şeriatından başka benzer bir şeriatın yoluna uymasının 

gerekliliğine delâlet eden bir şeyin olmadığını ifade etmektedirler.71  

Cessâs bu itirazlara karşılık olarak, mezkur ayette (En‘âm 6/90) “hüda” 

kelimesinin Allah Teâlâ’nın birliği, adaleti ve diğer sıfatlarınının delilleri olarak 

açıkladıklarının yanı sıra, peygamberlerine indirdiği şer‘î hükümleri de kapsadığını 

ifade etmektedir. Bunu da Allah Teâlâ’nın, “Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir 

hidayet, bir nur vardır...” 72  ayetinde, Tevrat’taki şer‘î hükümleri hidayet olarak 

adlandırmasıyla desteklemektedir. Ayrıca “Elif Lâm Mîm. Bu, kendisinde şüphe 

olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.”73 ayetinde 

Kur’an’ın, üzerinde ihtilafın caiz olmadığı aklî hükümleri ve bilgisine dinî bildirim 

(sem‘) ile ulaşılan şeriatları kuşattığı ve bunların tümünü hidayet olarak adlandırdığını 

belirtmektedir. Bu da Cessâs’a göre, hidayet kelimesinin sadece gerekliliği akılda 

zorunlu olarak bulunan hükümlere mahsus bir kelime olmadığına delâlet etmektedir. 

Buradan hareketle, “Sen de onların tuttuğu yola uy.”74 ayetinin umumunun, hidayet 

olarak adlandırılan her şeyde peygamberlerin yoluna uymayı gerektirdiği ortaya 

çıkmaktadır. Hidayeti tevhidin istidlâline hasretmek delile dayanmadığından dolayı caiz 

değildir. Öte yandan Cessâs bu ayetin, hitabın kendisiyle başlaması sahih olan bizatihi 

kaim bir ayet olduğunu ve başka bir delilin bulunması dışında lafzının zahirine yani 

umuma yorulması gerektiğini savunmaktadır.75  

Ayrıca muhalifler, Cessâs’ın dayandığı “Babalarından, çocuklarından ve 

kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola 

																																																								
69 En‘âm 6/76: ‘‘Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. "İşte Rabbim!" dedi.’’; En‘âm 6/83: 

‘‘İşte kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimiz...’’ 
70 En‘âm 6/90. 
71 Cessâs, el-Fusûl, III, 24. 
72 Mâide 5/44. 
73 Bakara 2/1-2. 
74 En‘âm 6/90. 
75 Cessâs, el-Fusûl, III, 25. 
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ilettik.”76 mealindeki ayette atalar, zürriyetler ve kardeşlerin zikredilmiş olmasının 

burada tevhidin kastedildiğine işaret ettiğini söylemektedirler. Şöyle ki, bunlara göre, 

bunların hepsinin şeriat sahibi peygamberler olmadığı halde yollarından gitmenin 

emredilmesi, hepsinin müsavi olduğu sorumlulukların yani tevhidin kastedildiğine 

delâlet etmektedir.77  

Buna karşı Cessâs, Allah Teâlâ’nın ayette peygamberlerin yoluna uymayı 

emretmesinin ardından, (atalarından, kardeşlerinden ve zürriyetlerinden) 

peygamberlerin yoluna tabi olanlara uymayı emrettiğini ifade etmektedir. Bunlar, 

peygamberlerin yöntemini kullanmasalar da onlara uymanın imkansız olmadığını 

belirtmektedir. Zira Allah Teâlâ’nın “Bana yönelenlerin yoluna uy.” 78  ve “kim 

mü'minlerin yolundan başkasına uyarsa…” 79  ayetlerinde buyurduğu gibi, bunların 

peygamberlerin şeriatlarına uymadan mümin olamayacağını ve ayetteki lafzın zahirinin 

hepsine uymayı emrettiğini açıklamaktadır.80 

Cessâs’ın benimsediği görüşe karşı yöneltilen aklî deliller ise, şeriatların 

birbirinden farklı olmasından ve her bir peygamberin şeriatında nasih ve mensuh 

hükümlerin bulunabileceğinden dolayı bunlarla aynı anda sorumlu tutulmanın sahih 

olmadığıdır. Bu alimler, Allah Teâlâ’nın “Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol 

koyduk.”81 ayetinin de peygamberlerden her birinin farklı bir şeriata sahip olmasını 

gerektirdiğini savunmaktadırlar.82  

Buna karşı Cessâs, Hz. Peygamber’in şeriatında nasih ve mensuh hükümler 

olduğu gibi, geçmiş peygamberlerin şeriatlarından bizleri bağlayan hükümler için de 

aynı durumun söz konusu olduğunu savunmaktadır. Hz. Peygamber ile sabit olan bu 

hükümlerin onun şeriatına dönüştüğünü ve bunlardan nasih ve mensuh olanlarını 

ayrıntılı olarak bildiğimizden dolayı bu durumun bir engel teşkil etmediğini 
																																																								
76 En‘âm 6/87. 
77 Cessâs, el-Fusûl, III, 24. 
78 Lokman 31/15. 
79 Nîsâ 4/115. 
80 Cessâs, el-Fusûl, III, 25-26. 
81 Mâide 5/48. Cessâs’ın bu ayeti birinci görüşü savunanların delilleri arasında zikretmeyip itirazlar 

bölümünde ele alması dikkat çeker. Zira bu ayet birinci görüşü destekleyen güçlü bir delildir. 
Cessâs’ın bunu birinci görüşü daha kuvvetli göstermemek için yapmış olması muhtemeldir. Zira bu 
ayete bu pozisyonda yer vermesiyle ayetin etkisini azaltır. 

82 Cessâs, el-Fusûl, III, 24-25.  
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belirtmektedir. Ayrıca mezkur ayetin,83 şeriatların çoğunda birbiriyle eşit olmalarını 

engellemediğini ve burada sadece farklılaştıkları yerlerin yani şeriatların bir kısmının 

kastedildiğini söylemektedir. Bu kısım ise, önceki şeriatlardan neshedilip amel etmemiz 

gerekmeyen hükümlerdir. Nitekim, öncesinde zikredilen “"Dini dosdoğru tutun ve onda 

ayrılığa düşmeyin!" diye Nûh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, … size de din kıldı”84 

ayeti, şeriatların bir bütün olarak aynı olmasını gerektiren açık bir delildir. Zira “din” 

kelimesi, aklın ve sem‘in hükümlerinden Allah Teâlâ’nın bize gerekli kıldığı her şeyi 

kapsar. “Sonra da sana, "Hakka yönelen İ brahim'in dinine uy." diye vahyettik.”85 

ayetinde de aynı durum geçerlidir.86  

4. Şer‘u Men Kablenâ’nın Delil Değeri 

Önceki şeriatlara ait hükümleri ancak Kur’an ve Sünnet’te yer alması ve neshine 

dair bir delilin bulunmaması kaydıyla bağlayıcı kabul eden Cessâs, bu hükümlerin Hz. 

Peygamber’in şeriatına dönüştüğünü savunmaktadır.87 Buradan hareketle Cessâs’ın, 

şer‘u men kablenâ’yı Kur’an ve Sünnet deliline indirgediği ve müstakil bir delil olarak 

kabul etmediği ortaya çıkmaktadır.  

B. Debûsî’nin Takvîmu’l-edille Adlı Eserinde Şer‘u Men Kablenâ  

1. Şer‘u Men Kablenâ Konusunun Eserin Tasnifindeki Yeri ve İşleniş 

Biçimi 

Debûsî şer‘u men kablenâ konusunu “Hz. Peygamber’in fiilleri” bahsinden 

sonra, “Şer‘u men kablenâ” başlığı altında incelemektedir. İl k olarak şer‘u men 

kablenâ’nın bağlayıcılığı hakkındaki görüşleri sıralamakta, daha sonra ise delilleri ele 

almaktadır. Debûsî bu hususta üç görüşten bahsetmektedir. 

Debûsî konuyu detaylara girmeden mümkün olduğunca teorik bir şekilde ele 

almaktadır. Üçüncü görüşün delillerine ağırlık vermesi ve bu görüşün doğruluğunu ispat 

etmek için buna karşı yöneltilen itirazları da ayrıca ele alıp çürütme yoluna gitmesi, 
																																																								
83 Mâide 5/48. 
84 Şûrâ 41/13. 
85 Nahl 16/123.  
86 Cessâs, el-Fusûl, III, 26-27. 
87 Cessâs, el-Fusûl, III, 22. 
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onun üçüncü görüşü savunduğunu ortaya koymaktadır. Bu da onun kendi görüşünün 

doğruluğunu ispatlamak için cedel yöntemini kullandığını göstermektedir. Debûsî’nin 

benimsediği görüşü naklî deliller ile desteklediği ve sadece bu görüşe karşı yöneltilen 

itirazların çürütülmesi için aklî delillendirmeye başvurduğu görülmektedir. Diğer 

görüşlerin delillerini sunarken ise naklî delillerden ziyade aklî deliller kullanmaktadır. 

2. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcılığı İle İlgili Görüşler 

Debûsî, önceki şeriatlar hususunda ilim ehlinin ihtilaf ettiğini bildirdikten sonra, 

bu konu hakkında üç görüşten bahsetmektedir.  

1. Görüş: Bir peygambere ait olan şeriat sabit ise, bunun neshedilmeyen 

hükümleri baki kalır. 

2. Görüş: Nesih ve tevkîti (vakit ile sınırlandırma) kabul etmeyen hükümleri 

hariç, bir peygamberin şeriatı başka bir peygamberin gönderilmesiyle sona erer. 

3. Görüş: Önceki peygamberin şeriatı başka bir peygamberin gönderilmesiyle 

sona ermez, ancak kendinden sonra gönderilen peygamberin şeriatı olarak bekasını 

sürdürür.88  

Debûsî üçüncü görüşü, yani Allah Teâlâ’nın Hz. Peygamber’e diğer 

peygamberlerin şeriatları olarak bildirdiği ve neshe uğramayan hükümlerin Hz. 

Peygamber’in şeriatı olarak geçerli kaldığını, bildirmediği hükümlerin ise geçerliliğini 

yitirdiğini savunmaktadır. Ardından İmam Muhammed’in muhâyeenin cevazından söz 

ederken Salih peygamber dönemindeki (suyun paylaşımına ilişkin) bir uygulamayı 

bildiren ve neshine dair delil bulunmayan şu ayetlere yer vermektedir:89 “Onlara, suyun 

(deve ile) kendileri arasında (nöbetleşe) paylaştırıldığını bildir. Her su nöbetinde sahibi 

hazır bulunsun.”90 ve “…Onun (belli bir gün) su içme hakkı var, sizin de belli bir gün 

su içme hakkınız vardır.”91  

																																																								
88 Debûsî, Takvîmu’l-edille, s. 253. 
89 Debûsî, Takvîmu’l-edille, s. 253. 
90 Kamer 54/28. 
91 Şuarâ 26/155. 
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3. Delillerin İncelenmesi 

a. Birinci Görüşü Savunanların Delilleri 

Debûsî bu görüşü savunanların delillerini ayrıntılı olarak incelememekte, sadece 

hükmün bir vakitle sınırlandırılmasının ancak nas ile sabit olduğunu düşündüklerini 

nakletmektedir. Dolayısıyla bunlara göre, önceki şeriatlara ait hükümler, neshine dair 

bir delilin nas ile ortaya konulmadığı sürece, geçerliliklerini devam ettirirler.92  

b. İkinci Görüşü Savunanların Delilleri 

ba. Naklî Deliller 

Hz. Peygamber’in Hz. Ömer’in elinde bir sahife gördüğü ve ona bu sahifenin ne 

olduğunu sorduğu, Hz. Ömer’in de Tevrat olduğunu bildirince Resulullah’ın sinirlenip, 

ona “Musa hayatta olsaydı, bana uymaktan başka bir şey yapmazdı.”93 buyurduğu hadis 

bu görüşü benimseyenlerin kullandıkları bir delildir. Buna göre bu hadis, Hz. Musa’nın 

Hz. Peygamber’in ümmetinden biri konumunda olduğunu ve şeriatının Hz. Peygamber 

ile sona erdiğini ortaya koymaktadır.94 

bb. Aklî Deliller 

Allah Teâlâ bir peygamberi kendi döneminde belirli bir kavme gönderir ve bu 

peygamberin risaleti ile şeriatı bir bölgeye özel olur. Buradan hareketle aynı durumun 

zaman bakımından da caiz olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bir şeriatın farklı 

dönemlere genelleştirilmesi, tıpkı bölgelere genelleştirilmesi gibi ancak buna yönelik 

bir delilin bulunmasıyla mümkündür. Aynı dönemde iki peygamberin farklı bölgelerde 

bulunduklarının sabit olması ve her bir peygamberin şeriatının diğerini bağlamaması, bu 

görüşün doğruluğunu ortaya koymaktadır. Buradan hareketle aynı durumun iki farklı 

dönem için de söz konusu olduğu söylenebilir. Başka bir ifadeyle, bir peygamberin 

şeriatı farklı bir bölgedeki peygamberi bağlamadığı gibi, farklı bir dönemdekini de 

																																																								
92 Debûsî, Takvîmu’l-edille, s. 253. 
93 Ahmed b. Hanbel III, 387; Krş. Ahmed b. Hanbel, III, 338, 471; IV, 266; Abdurrezzâk, Musannef, VI, 

113, 114; X, 313-314.  
94 Debûsî, Takvîmu’l-edille, s. 253. 
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bağlamaz. Nitekim Allah Teâlâ, “Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk.”95 

ve “Hani, Allah peygamberlerden, "Andolsun, size vereceğim her kitap ve hikmetten 

sonra, elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde, ona mutlaka iman 

edeceksiniz" diye söz almıştı…”96 ayetlerinde97 peygamberleri başka bir peygamberin 

gönderilmesiyle sonradan gelenin ümmeti konumuna indirgemektedir. Bu 

peygamberlerin şeriatlarının başka bir peygamberin gönderilmesiyle sona erdiği de 

böylece sabit olur.98  

Sonra gönderilen peygamberin kendi şeriatına çağırması sebebiyle, artık önceki 

şeriatın onunla birlikte baki kalmasının bir anlamı yoktur. Dolayısıyla bu durum caiz 

değildir. Peygamberler sadece kendi şeriatlarına çağırırlar. Zira çeliştikleri yerlerde, iki 

peygamberin şeriatına aynı anda uymak mümkün değildir. Nitekim iki peygamber aynı 

dönemde farklı bölgelere gönderildiğinde, ya her birinin şeriatı kendi bölgesiyle sınırlı 

olur ya da “Bunun üzerine Lût, ona (İbrahim'e) iman etti.”99 ayetinde buyurulduğu 

üzere, Hz. Lût ile Hz. İbrahim ve Hz. Musa ile Hz. Harun gibi, bunlardan biri diğerine 

tabi olur.100 

c. Üçüncü Görüşü Savunanların Delilleri ve Buna Karşı Yöneltilen 

İtirazların Çürütülmesi 

Bu görüşü savunanlara göre, “De ki: "Allah doğruyu söylemiştir. Öyle ise, Hanîf 

olan İ brâhim’in dinine uyunuz.”101 ayetinde, Hz. İ brahim’in dini/şeriatına uymanın 

emredilmesi, ikinci görüşte söylenildiği üzere bir peygamberin (Hz. İ brahim’in) 

dininin/şeriatının kendisine mahsus olmasını engellemektedir. Bu durumda, Hz. 

İbrahim’in dini kendisine ait olarak kalmakla beraber, miras olarak alınan malın varise 

izafe edilmesi gibi Resulullah’ın şeriatına dönüşmektedir; tıpkı ölen biri için artık bir 

malın söz konusu olmaması ve malın malike izafetinin ölümle sona erip kendisinden 

sonrakilere intikal etmesi gibi. “Hani, Allah peygamberlerden, "Andolsun, size 
																																																								
95 Mâide 5/48. 
96 Âl-i İmrân 3/81. 
97 Her ne kadar bir ayet ile desteklenmiş olsa da bu delili, aklî bir delil olarak takdim ettik. Zira burada 

aklî bir delillendirmeye gidildikten sonra bunun desteklenmesi için ayete yer verilmiştir.  
98 Debûsî, Takvîmu’l-edille, s. 253. 
99 Ankebût 29/26. 
100 Debûsî, Takvîmu’l-edille, s. 253-254. 
101 Âl-i İmrân 3/95. 
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vereceğim her kitap ve hikmetten sonra, elinizdekini doğrulayan (musaddik) bir 

peygamber geldiğinde, ona mutlaka iman edeceksiniz." diye söz almıştı…”102 ayeti de 

buna delâlet etmektedir. Ayetteki “musaddik” kelimesi bu şeriatın bekasına, “ona iman 

edeceksiniz” sözü ise sonradan gelen peygamberin şeriatına dönüşmesine delildir.103 

Debûsî diğer delilleri kısaca şöyle sıralamaktadır: 

- “İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği (hüda) kimselerdir. (Ey 

Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy.” 104  ayeti. Hidayet iman ve şeriatla 

gerçekleştiğinden dolayı, “hüdâ” kelimesi bunların hepsini (iman ve şeriatı) kapsar. 

- “Elif Lâm Mîm. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten 

sakınanlar (muttakîler) için yol göstericidir.”105 ayetleri ve mutlak takvanın iman ile 

birlikte şeriatlardaki hükümlere uymakla gerçekleşmesi.  

- Allah Teâlâ Kitâb’ı hidayet olarak adlandırır, Kitâb’ın içerisinde iman ile 

şeriatlar bulunur. Buradan hareketle, “Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, 

bir nur vardır. (Allah'a) teslim olmuş nebiler onunla hüküm verirlerdi.”106 ayeti ile 

önceki şeriatlarla hükmedildiği ortaya çıkmaktadır. 

- Abdullah b. Abbâs’ın Sâd suresindeki secde ayetiyle ilgili Resulullah’ın, 

uymakla emrolunduğu peygamberlerden olan Hz. Davud’un secdesinden dolayı burada 

secde ettiğini söylemesi.  

- “"Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!" diye Nûh'a emrettiğini,… 

size de din kıldı.”107 ayeti ve “din” kelimesinin iman ve şeriat olarak Allah’ın din kıldığı 

her şeyi kapsaması. 

- Resulullah’ın recm hükmünü, ilk olarak Tevrat’taki hükümle uygulamış 

olması. 

																																																								
102 Âl-i İmrân 3/81. 
103 Debûsî, Takvîmu’l-edille, s. 254. 
104 En‘âm 6/90. 
105 Bakara 2/1-2. 
106 Mâide 5/44. 
107 Şûrâ 42/13. 
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Debûsî, bu görüşe karşı yöneltilen itirazları “şöyle dense…- şöyle deriz…” 

şeklinde kısaca ele alıp cevap vermektedir. Önceki şeriatlarda nasih ve mensuh olan 

hükümlerin bulunmasına rağmen, bu şeriatların istikrarlarını nasıl sürdüreceklerini 

sorgulayanlara, Hz. Peygamber’in şeriatının da nasih ve mensuh hükümler içerdiği 

halde istikrarını sürdürmesi durumuna bir benzetme yaparak cevap vermektedir.  

Debûsî, “Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün 

bunları seçtik ve dosdoğru bir yola ilettik.”108 ayetinde peygamber olmayanlar ile şeriat 

sahibi olmayanların da zikredildiği halde, bunların hidayet yollarına uymanın 

emredilmesinden hareketle, bu ayet ile kastedilenin hükmü değişmeyen iman olduğunu 

öne sürenlere karşı, ayette bunların peygamber olmadıklarının belirtilmediğini, bu 

durumun (peygamber olmamaları) muhtemel olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla 

Debûsî’ye göre, hidayetin genelliği, ayete peygamber veya velilerden başka kimsenin 

dahil olmadığı şeklinde ihtimale dayalı bir sözle terkedilemez. Ayrıca ancak 

peygamberin şeriatına uymakla veli olunur. Dolayısıyla onların da hidayet yollarına ve 

velayetlerinin kendileriyle sabit olduğu şeriata uymak gerekmektedir. Nitekim Debûsî, 

“Bana yönelenlerin yoluna uy.”, 109  “Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli 

olduktan sonra peygambere karşı çıkar, mü'minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu 

yöneldiği yolda bırakırız.”110 ayetini bunu destekleyen bir delil olarak sunmaktadır.111 

Öte yandan Allah Teâlâ, “Yanlarında içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat 

varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar.”112 buyurmaktadır. Debûsî’ye göre, eğer 

söz konusu şeriat Resulullah’ın gönderilmesiyle sona erseydi, bu şeriatta Allah’ın 

hükmü bulunmaz ve insanlar bundan yüz çevirmekle kafir olmazlardı. Resulullah’ın 

bildirimiyle sabit oldukları belirtilmeden önceki şeriatlara ait bir sözün doğru olduğunu 

söyleyen biri kafir olur. Şöyle ki, Allah Teâlâ’nın bunların sözleri yerlerinden 

değiştirdiklerini ve nakilde ihanet ettiklerini bildirmesinden dolayı, bunlar ş ehadetleri 

reddedilenlerden olmaktadırlar. Resulullah bize bildiklerinde ise, her türlü yalan 

şüphesinden münezzehtir. Oysa bunların nakillerinde, tevatür ile de olsa, asıldan olup 

																																																								
108 En‘âm 6/87. 
109 Lokman 31/15. 
110 Nisâ 4/115. 
111 Debûsî, Takvîmu’l-edille, s. 254. 
112 Mâide 5/43. 
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olmadığı hususunda şüphe bulunmaktadır. Bu nedenle, şüphe içermeyenle şüphe 

içerenin terki gerekmektedir. Din düşmanlarının zahir olmaları ve şeriatlarını izhar 

etmede hile ve gizlilikle itham edilmelerinden dolayı, Resulullah’ın naklettikleri dışında 

bunların sözleri delil olmaz. Dolayısıyla şeriatların Allah tarafından bir vakit ile 

sınırlandırılmaması sebebiyle, bunların başka bir peygamberin gönderilmesinden sonra 

da baki kaldığı sabit olmaktadır. Ancak önceki şeriat, izafet yoluyla ikinci peygambere 

ait kılınmakta ve yalnızca ikincisinin nakliyle sabit olmaktadır.113 

Öte yandan, Hz. Peygamber’den sonra hiçbir peygamberin kendisini 

doğrulamaması, şeriatların tümünün kendi şeriatına dönüşmesi, Hz. Ömer’e buyurduğu 

üzere hayatta olmaları durumunda geçmiş peygamberlere ve geri kalanlara kıyamet 

gününe kadar kendisine uymanın gerekmesi ve şeriatların kendisiyle sonlandırılması 

Hz. Muhammed’in yüceliğini göstermektedir. Bu bakımdan Hz. Peygamber, başın 

kendisine itaat edip ayağın kendisine tabi olduğu kalp gibidir.114  

Debûsî son olarak ikinci görüşü savunanların en önemli delillerinden olan 

“Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk.”115 ayetini ele almaktadır. Ona göre 

bu ayet şeriatların hepsinde neshin caiz olduğuna delâlet etmekte, ancak bunların 

hepsinin neshedildiği anlamına gelmemektedir. Yolun değiştirilmesi ise, bazı 

hükümlerin değiştirilmesiyle gerçekleşmektedir. Öte yandan Debûsî, bütün şeriatların 

Allah Teâlâ’ya iman ve emirlerine itaat konusunda birleştiğine de dikkat 

çekmektedir.116  

4. Şer‘u Men Kablenâ’nın Delil Değeri 

Debûsî’ye göre, önceki şeriatlara ait hükümler, nas ile sabit olup neshine dair bir 

delilin bulunmaması şartıyla geçerliliklerini devam ettirir ve Hz. Peygamber’in şeriatına 

dönüşürler. Buradan hareketle, Debûsî’nin şer‘u men kablenâ’ya müstakil bir delil 

değeri vermediği ve onu Kur’an ve Sünnet delillerine irca ettiği ortaya çıkmaktadır. 

																																																								
113 Debûsî, Takvîmu’l-edille, s. 254-255. 
114 Debûsî, Takvîmu’l-edille, s. 255. 
115 Mâide 5/48. 
116 Debûsî, Takvîmu’l-edille, s. 255. 
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C. Pezdevî’nin el-Usûl Adlı Eserinde Şer‘u Men Kablenâ  

1. Şer‘u Men Kablenâ Konusunun Eserin Tasnifindeki Yeri ve İşleniş 

Biçimi 

Pezdevî, şer‘u men kablenâ delilini “Sünnet” bahsinin içerisinde “Hz. 

Peygamber’in filleri” üst başlığı altında incelemekte ve şer‘u men kablenâ için ayrı bir 

bab başlığı tahsis etmektedir. Konuyu incelemeye şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcılığı 

hakkındaki görüşlere yer vermekle başlayan Pezdevî, bu konuda üç görüş olduğunu 

belirtip benimsediği görüşü en son sırada açıklamaktadır. Bütün görüşlerin delillerini 

ele alan Pezdevî, şer‘u men kablenâ’ya dayanan bir hüküm örneği ile şer‘u men 

kablenâ’nın dahil olduğu Sünnet bahsini kapatmaktadır. 

Pezdevî, konuyu tartışmalara girmeksizin oldukça veciz ve sistematik bir şekilde 

ele almaktadır. Şer‘u men kablenâ için bir bab başlığı kullanması ve bu konuyu Sünnet 

bahsi içerisinde ele aldığını belirtmesi, bölüm ve alt-bölümler şeklinde okuyucunun 

zihninde bir tablonun oluşmasına ve şer‘u men kablenâ’nın konumunun anlaşılmasına 

yardımcı olmaktadır.  

Pezdevî diğer alimlerden farklı olarak cedel yöntemini izlememektedir. Her 

görüşün delillerini sunmakla yetinmekte ve özellikle naklî deliller kullanmaktadır. 

Ancak benimsediği görüş için diğerlerine nazaran daha fazla delil kullanarak, bu görüşü 

daha güçlü bir şekilde temellendirmektedir. 

2. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcılığı İle İlgili Görüşler 

Birinci Görüş: Neshine dair bir delil getirilmedikçe önceki şeriatlar bağlayıcıdır.  

İkinci Görüş: Geçerliliğine dair bir delil getirilmedikçe önceki şeriatlar bağlayıcı 

değildir.117 

Üçüncü Görüş: Önceki şeriatlar, bizim şeriatımız olması itibariyle bağlayıcıdır. 

																																																								
117 Pezdevî, el-Usûl, III, 397. 
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Pezdevî’nin sahih olarak tavsif ettiği görüşe göre, Allah Teâlâ veya 

Resulullah’ın inkar etmeyerek bildirdikleri önceki şeriatlara ait hükümler, Hz. 

Peygamber’in şeriatı olarak bizleri bağlar. Bu da üçüncü görüşe tekabül etmektedir.118  

3. Delillerin İncelenmesi 

a. Birinci Görüşü Savunanların Delilleri 

“İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği (hüdâ) kimselerdir. (Ey 

Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy.” 119 ayetinde geçen “hüdâ” kelimesi hem 

iman hem de şeriatı kapsamaktadır. Bu ayet ile önceki şeriatlara ait hükümlerin hakikati 

Allah’ın dini olarak sabit olmaktadır. Allah Teâlâ’nın rıza gösterdiğinin bilindiği önceki 

şeriatlara ait bu hükümler bağlayıcıdır. Ayrıca “Onun peygamberlerinden hiçbirini 

(diğerinden) ayırt etmeyiz.”120 ve “(Resulüm!) Sana da kendisinden önceki kitapları 

tasdik edici ve onları koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik….” 121  ayetleri 

şeriatların birbirine uygunluğunun asıl olduğunu göstermektedir.122 

b. İkinci Görüşü Savunanların Delilleri 

Bu delilin savunucuları, “Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik.”123 

ayeti ile istidlâl ederek önceki şeriatların bir bölgeye ve bir döneme has olmalarının esas 

olduğunu düşünmektedir. Zira Hz. İbrahim ile Hz. Lut ve Hz. Musa ile Hz. Harun gibi, 

aynı zamanda aynı yere gönderilip peygamberlerden birinin diğerine tabi olduğu durum 

hariç, (Hz. Harun ile Hz. Şuayb gibi) iki peygamberin aynı dönemde farklı yerlere, 

kendi bölgelerine özel olan şeriatlarla gönderilmeleri muhtemeldir. Aynı durum zaman 

bakımından da geçerlidir. Yani peygamberlerin şeriatlarının kendi dönemlerine mahsus 

olması da muhtemeldir. Dolayısıyla aksine delil getirilmediği sürece şeriatlarda özgülük 

asıldır.124  

c. Üçüncü Görüşü Savunanların Delilleri  
																																																								
118 Pezdevî, el-Usûl, III, 398. 
119 En‘âm 6/90.  
120 Bakara 2/285. 
121 Mâide 5/48. 
122 Pezdevî, el-Usûl, III, 399-400. 
123 Mâide 5/48. 
124 Pezdevî, el-Usûl,  III, 401-402. 
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Tüm insanları kapsayan Hz. Peygamber’in şeriatı asıl olup “Sonra biz 

kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık.”125 ayetinde buyurulduğu üzere 

geçmiş şeriatlar ile ahlakların güzelliklerinin varisidir. Ayrıca Hz. Peygamber’in Hz. 

Ömer’in elinde Tevrat sahifesini görünce, Hz. Musa’nın sağ olması durumunda onun da 

kendisine tabi olacağını buyurması126 buna delâlet etmektedir. Dolayısıyla, zikredilen 

miras manasının gerçekleşmesi ile beraber, şeriatlarda asıl olan uygunluk ve birliktir.127  

Hz. Peygamber’in, aksine delâlet eden bir vahiy gelmediği sürece önceki 

kitapların tahrife uğramamış olan kısmından sahih bulduğu fiillerle amel ettiği inkar 

edilemez. Ehl-i Kitab’ın tahrifi zahir olana kadar bu uygulamanın asıl olduğu sabittir. 

Ancak zamanla Ehl-i Kitap’ın tahrifi açığa çıkıp haset, düşmanlık ve hilelerinin 

artmasından dolayı, onların nakillerine karşı şüphe vaki olmuştur. Bu yüzden, önceki 

şeriatlara ait hükümleri kabul etmek için Allah Teâlâ’dan veya Hz. Peygamber’den 

gelen bilgi ile yetinilmektedir.128 

Bu görüşü benimseyenlerin öne sürdüğü bir diğer delil, Hz. İb rahim’in dinine 

uymayı emreden “Babanız İ brahim'in dinine uyun.”129 ve “De ki: "Allah doğruyu 

söylemiştir. Öyle ise, Hanîf olan İ brâhim’in dinine uyunuz."” 130  ayetleridir. 131  Bu 

ayetler özel anlamda Hz. İbrahim’in dinine uymayı, genel anlamda ise önceki şeriatlara 

uymayı emretmektedir.  

Bu konunun usûlüne ilişkin bilgilere yer verdikten sonra Pezdevî, hakkında nas 

bulunmayan muhayee uygulaması için İmam Muhammed’in, Salih peygamber dönemi 

ile ilgili olan “Bir de onlara, suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin 

sahibi (suyun) başına gelsin.”132 ve “İşte (mucize) bu dişi devedir; onun bir su içme 

																																																								
125 Fâtır 35/32. 
126 Ahmed b. Hanbel III, 387, Krş. Ahmed b. Hanbel, III, 338, 471; IV, 266; Abdurrezzâk, Musannef, VI, 

113, 114; X, 313-314. 
127 Pezdevî, el-Usûl, III, 402-403. 
128 Pezdevî, el-Usûl, III, 404. 
129 Hac 22/78. 
130 Âl-i İmrân 3/95. 
131 Pezdevî, el-Usûl, III, 404. 
132 Kamer 54/28.  



	
	

30	

hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir.” 133  ayetlerine dayandığını 134 

söyleyerek konuyu sonlandırmaktadır.  

4. Şer‘u Men Kablenâ’nın Delil Değeri 

Pezdevî, önceki kitaplarda bulunan ve Kur’an veya Sünnet’te neshedildikleri 

belirtilen şer‘u men kablenâ’ya ait hükümleri delil olarak kabul etmemektedir.135 Bu 

hususta başka bir kriter öne sürmediğinden dolayı geriye kalan durumlarda şer‘u men 

kablenâ’nın hükümlerini bağlayıcı kabul etmektedir. Ancak bu hükümleri artık önceki 

şeriatlar olarak değil, Hz. Peygamber’in şeriatı olarak değerlendirmektedir. Pezdevî, bu 

delil ile Sünnet bahsinin tamamlandığını bildirmektedir. 136  Buradan hareketle 

Pezdevî’nin şer‘u men kablenâ’ya müstakil bir delil değeri atfetmeyip bunu Kur’an ve 

Sünnet delillerine irca ettiği ortaya çıkmaktadır. 

D. Serahsî’nin el-Usûl Adlı Eserinde Şer‘u Men Kablenâ 

1. Şer‘u Men Kablenâ Konusunun Eserin Tasnifindeki Yeri ve İşleniş 

Biçimi 

Serahsî şer‘u men kablenâ’yı, nesih bahsinin ardından ele aldığı “Hz. 

Peygamber’in filleri” konusunun “Önceki şeriatların açıklanması” alt başlığı içerisinde 

incelemektedir. Serahsî bu konu hakkındaki görüşlerin ardından delilleri 

açıklamaktadır. Şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcılığıyla ilgili üç görüşten bahseden 

müellif, kendi görüşünü en son sırada açıklamaktadır. Her bir görüşü delilleriyle 

beraber ele alsa da, kendi görüşünün doğruluğunu apaçık bir şekilde ortaya koymak için 

buna karşı yöneltilen itirazlara yer verip bunları çütürmektedir, ancak diğer delillerin 

tartışmasına girmemektedir. Ardından, savunduğu görüşe muhalif olan ikinci görüşün 

delillerini çürütmeye çalışmaktadır. Bu bakımdan Serahsî’nin cedel yöntemini 

kullandığı ortaya çıkmaktadır. 

																																																								
133 Şuârâ 26/155. 
134 Pezdevî, el-Usûl, III, 405. 
135 Tasnif için bkz. Dönmez, “Şer‘u Men Kablenâ”, DİA, XXXIX, 15-16. 
136 Pezdevî, el-Usûl, III, 405. 
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2. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcılığı İle İlgili Görüşler 

Birinci Görüş: Neshine dair delil bulunmadıkça bir peygamberin şeriatı ebedî 

baki kalır ve her birine bağlı olduğu peygamberin şeriatı olarak uymak gerekir. 

İkinci Görüş: Her peygamberin şeriatı, kendinden sonra başka bir peygamberin 

gönderilmesiyle sona erer. Dolayısıyla, sonradan gelen peygamberin önceki şeriatın 

bekasını açıklaması suretiyle bir delilin ortaya konulması durumu hariç, önceki şeriatla 

amel edilmez.  

Üçüncü Görüş: Neshine dair bir delil ortaya çıkmadığı sürece, önceki şeriatlarla 

Hz. Peygamber’in şeriatı olarak amel edilmesi gerekir. Bu görüşün savunucuları da 

ikiye ayrılır: 

a. Ehl-i Kitâb’ın nakli veya müslümanların kitaplardan yaptıkları rivayetlerle 

bilinen önceki şeriatlara ait hükümler ile Kur’an ve Sünnet’in açıklamasıyla sabit 

olanları birbirinden ayırmayanlar.  

b. Ancak Kur’an ve Sünnet’in açıklamasıyla sabit olan önceki şeriatlara ait 

hükümleri kabul edenler. Serahsî, en sahih görüşün bu olduğunu söylemektedir.137   

Serahsî’nin benimsediği görüş, Kur’an ve Sünnet ile sabit olup neshedilmeyen 

önceki şeriatlara ait hükümlerle Hz. Peygamber’in şeriatı olarak amel edilmesi 

gerektiğidir. Ehl-i Kitâb’ın nakli veya müslümanların bunların kitaplarından 

anladıklarıyla bilinen hükümleri kabul etmemesinin sebebini, kitapların tahrife uğramış 

olmasından ve bunlardan yapılan nakillerin bu kısımdan olması ihtimalinden 

kaynaklandığını açıklamaktadır.138 

Serahsî bu görüşü, İmam Muhammed’in Kitâbu’ş-Şirb’de “İşte (mucize) bu dişi 

devedir; onun bir su içme hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir.”139 

ayetine istinâden suyun muhâyee usûlüyle paylaştırılmasına cevaz vermesi ile 

desteklemektedir. Şöyle ki, Allah Teâlâ bu hükmün Hz. Salih ile ilgili olduğunu 

																																																								
137 Serahsî, el-Usûl, II, 99. 
138 Serahsî, el-Usûl, II, 99-100. 
139 Şuarâ 26/155. 
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bildirmektedir. İmam Muhammed’in de Hz. Peygamber’in şeriatında baki kaldığına 

inanmadan bu hükümle istidlal etmeyeceği malumdur. Aynı şekilde İmam Ebû Yusuf 

(v. 182/798) da “Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can,…”140 ayetine 

dayanmakta ve kadın ile erkek, Kerhî ise hür ile köle ve müslüman ile zimmî arasında 

kısasa hükmetmektedir.141 

Serahsî, bu konuda İmam Şâfiî’nin de farklı düşünmediğini ve görüşünü Hz. 

Peygamber’in zina eden iki Yahudi’yi Tevrat’ın hükmüyle recmetmesiyle 

delillendirdiğini ifade etmektedir. Buna göre, Hz. Peygamber “Ben (Yahudilerin) 

öldürdükleri (uygulamayı terk ettikleri) bir sünneti ihya etmeye ehak olanım.” 142 

buyurup, Ehl-i Kitâb için recmin vucûbuna hükmetmiş ve bu hüküm Hz. Peygamber’in 

şeriatına dönüşmüştür. Serahsî bunu inkar etmediğini ancak şeriatımızda recm için 

muhsan (evli) olma şartının eklenmesiyle bu hükmün neshedildiğini savunmaktadır. 

Zira ona göre, bu gibi ziyadeler neshi gerektirmektedir.143  

3. Delillerin İncelenmesi 

a. Birinci Görüşü Savunanların Delilleri 

Bir şeyde bulunan mutlaklık sıfatı, eğer ebediliği muhtemel ise o şeyin 

ebediliğini gerektirir. Tevkît (bir vakit ile sınırlandırma) ise, o şeye ziyade olup buna 

ancak bir delil ile karar verilebilir. Bir peygamber, kendinden sonra başka bir 

peygamberin gönderilmesiyle peygamber olmaktan çıkmadığı gibi, şeriatı da kendinden 

sonra gönderilen peygamberin neshine dair bir delil ikame etmediği sürece kendisiyle 

amel edilir olmaktan çıkmaz. “Müminlerin her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve 

peygamberlerine iman ettiler ve "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt 

etmeyiz." dediler.”144 ayetinin de işaret ettiği gibi, Müslümanlar peygamberlerin tümünü 

tasdik ederler. Bir peygamberin şeriatı olarak sabit olup, neshine dair bir şey 

																																																								
140 Mâide 5/45. 
141 Serahsî, el-Usûl, II, 100. 
142 Müslim, Hudûd, 28; Ebû Davûd, Hudûd, 25; İbn Mâce, Hudûd 10; Ahmed b. Hanbel, IV, 286, 300.  
143 Serahsî, el-Usûl, II, 100. 
144 Bakara 2/285. 
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açıklanmayan hükümlerle amel etmenin sürdürülmesiyle bu hükümler nesih ihtimali 

bulunmayanlar arasına dahil olur.145 

Ayrıca bir peygamberin şeriatı olarak sabit olan hükümler hakikat olup Allah’ın 

rızasını taşımaktadır. Başka bir peygamberin gönderilmesinden önce Allah’ın hoşnut 

olduğu bilinen hükümler, söz konusu peygamberin gönderilmesiyle bu vasıflarını 

kaybetmezler. Dolayısıyla ikinci peygamberin gönderilmesinden önce olduğu gibi, bu 

hükümlerle amel etmeye devam edilir. Böylece, nesih deliliyle hükmün değiştiği 

açıklanmadığı sürece şeriatların birbirine uygunluğunun asıl olduğu ortaya 

çıkmaktadır.146   

b. İkinci Görüşü Savunanların Delilleri 

ba. Naklî Deliller 

“Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk.”147 ve “…ve onu (Tevrat’ı) 

İsrailoğullarına bir rehber yaptık.”148 ayetleri, Tevrat’ı hidayet olarak İ srailoğullarına 

tahsis etmektedir. Bu yüzden, Hz. Peygamber’in şeriatında bunu gerektiren bir delil 

olmadığı sürece Tevrat ile amel etmek gerekmez.149  

Önceki peygamberlerin çoğu belli bir kavme gönderilirken, Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) bütün insanlığa gönderildiğini belirten “Bana, benden önce kimseye verilmeyen 

beş şey verildi: Her peygamber kendi kavmine gönderilirken, ben kızıl ve siyah tüm 

insanlara gönderildim.” 150  hadisi de bu görüşü açıklamaktadır. Peygamberlerden 

bazılarının şeriatına bir bölgenin insanlarının uyması gerekirken, diğer bir bölge halkı 

için böyle bir zorunluluğun bulunmamasının sabit olmasından ve Allah Teâlâ’nın bu 

duruma rıza göstermesinden hareketle, bu şeriatlara bir dönemde uyulması icap ederken 

başka bir dönemde gerekmediği ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, bir şeriat başka bir 

peygamberin gönderilmesiyle son buluyor ve her biri kendi şeriatına davet etmek üzere 

iki peygamberin iki farklı bölgede, aynı dönemde birleşmeleri caiz ise, aynı şekilde iki 
																																																								
145 Serahsî, el-Usûl, II, 100-101. 
146 Serahsî, el-Usûl, II, 101. 
147 Mâide 5/48. 
148 İsrâ 17/2. 
149 Serahsî, el-Usûl, II, 101. 
150 Buhârî, Teyemmüm 1, Salât 56; Nesâî, Gusl 26; Dârimî, Siyer, 28; Ahmed b. Hanbel, III, 304. 
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farklı dönemde de gönderilmelerinin caiz olduğu ortaya çıkmaktadır. Son gelen 

peygamberin insanları kendinden önceki şeriatlarla amel etmeye değil de, kendisine tabi 

olmaya davet edeceği de bilinmektedir. Nitekim, “…bana uyun ki, Allah da sizi 

sevsin...”151 ayetinden de anlaşıldığı üzere, Hz. Peygamber insanları kendisine tabi 

olmaya çağırmaktadır.152 

Hz. Peygamber Hz. Ömer’in elinde bir sahife görünce ona bunun ne olduğunu 

sormuş, Hz. Ömer de Tevrat olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine, Hz. Peygamber 

yüzünün rengi değişip kızaracak derecede sinirlenmiş ve “Yahudi ve Hıristiyanlar’ın 

şaşırdığı gibi siz de mi şaşırıyorsunuz?! Musa hayatta olsaydı bana tabi olmaktan 

başka bir şey yapmazdı.”153 buyurmuştur. Önceki peygamberin (Hz. Musa’nın) hayatta 

olduğu varsayıldığında sonradan gelene (Hz. Peygamber’e) uyması, onun sonrakinin 

ümmetinden biri gibi olduğunu göstermektedir. “Hani, Allah peygamberlerden, 

"Andolsun, size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra, elinizdekini doğrulayan bir 

peygamber geldiğinde, ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım 

edeceksiniz" diye söz almış…” 154 ayeti de bu görüşe delâlet etmektedir. Allah Teâlâ’nın 

peygamberlerinden sonradan gelenlere ittiba etmeleri için misak alması, bunların 

sonradan gönderilenin ümmetine dahil olduklarının en açık delilidir. Bu durum 

Peygamberimiz’in üstün konumunu da ortaya koymaktadır. Zira, kendinden sonra 

peygamber olmayan ve daha önce ve sonra gelenlerin hepsi kendisine tabi hükmünde 

olan Hz. Peygamber, kendisine başın itaat edip ayakların tabi olduğu kalbin 

konumundadır.155 

bb. Aklî Deliller 

Peygamberler insanlara açıklanmasına ihtiyaç duyulan şeyleri izah etmek için 

gönderilirler. Bu nedenle, bir peygamberin şeriatı başka bir peygamberin 

gönderilmesiyle sona erdirilmezse, ikinci peygamberin gönderilmesinde insanlara 

açıklanmasına ihtiyaç duyulan bir şey kalmaz. Zira her şey kendilerine ilmi gerektirecek 

																																																								
151 Âl-i İmrân 3/31. 
152 Serahsî, el-Usûl, II, 101-102. 
153  Ahmed b. Hanbel III, 387; Krş. Ahmed b. Hanbel, III, 338, 471; IV, 266; Abdurrezzâk, Musannef, VI, 

113, 114; X, 313-314. 
154 Âl-i İmrân 3/81. 
155 Serahsî, el-Usûl, II, 102. 
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bir şekilde tavzih edilmiş olur. Böylece, bir peygamberin gönderilmesinin kendisinden 

önceki şeriatı nesheden bir delil olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden, peygamberlerin 

ne asla ne de de vasfa ilişkin bir mevzuda ihtilaf etmelerinin caiz olduğu usûlu’d-dîn ve 

tevhid dışında, önceki şeriatların neshi muhtemeldir. Ayrıca, Hz. Peygamber’den sonra 

gelip şeriatını neshedecek bir peygamberin olmayacağının kat‘î bir delille bilinmesi, 

Resûlullah’ın şeriatının kıyamete kadar baki kalacağı görüşüne kesinlik 

kazandırmaktadır.156  

Eğer peygamber olarak gönderildikten sonra önceki şeriatlar 

uygulanabilirliklerini devam ettirselerdi, Hz. Peygamber insanları onlar ile amel etmeye 

davet edip, bu durumu ashabına bildirmesi gerekirdi ve bu da yaygın bir şekilde 

nakledilirdi. Oysa nakledilenler bu yönden bir engel oluşturmaktadır.157 

c. Üçüncü Görüşü Savunanların Delilleri ve Buna Kaşı Yöneltilen 

İtirazların Çürütülmesi 

Üçüncü görüşü savunanlar da bir önceki görüşün sözleriyle istidlal etmektedirler 

(yani önceki şeriatların neshedildiğini kabul etmektedirler). Ancak önceki şeriatlara ait 

hükümlerin Hz. Peygamber’in şeriatına dönüştüğünü savunmaktadırlar. Şöyle ki, 

amelde önce gelen tabi olunandır, ancak bu hükümlerle Hz. Peygamber’in şeriatı 

hükmünde olmaları itibariyle amel edilmektedir. Allah Teâlâ, “Babanız İ brahim'in 

dinine uyun”,158 “De ki: "Allah doğruyu söylemiştir. Öyle ise, Hanîf olan İ brâhim’in 

dinine uyunuz." ”159 ve “…iyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hakka yönelen 

İbrahim'in dinine tabi olan…”160 ayetlerinde Hz. İ brahim’in dinine/şeriatına uymayı 

emretmektedir. Sona ermiş/ mensuh olan hükümlere tabi olunamayacağından dolayı, bu 

şeriatın Hz. Peygamber’in şeriatına dönüştüğünü söylemekten başka bir yol kalmaz. 

Dolayısıyla, Hz. Peygamber’in şeriatında bunu nesheden bir hüküm bulunmadığı 

sürece, insanların Hz. Peygamber’in şeriatı olarak Hz. İ brahim’in şeriatıyla amel 

etmeleri gerekmektedir. Nitekim, Hz. Harun ile Hz. Musa ve Hz. Lût ile Hz. İbrahim 

																																																								
156 Serahsî, el-Usûl, II, 101. 
157 Serahsî, el-Usûl, II, 102. 
158 Hac 22/78. 
159 Âl-i İmran 3/95. 
160 Nisâ 4/125. 
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gibi161 biri diğerine tabi olan iki peygamber aynı bölge ve dönemde toplanmıştır. Bu 

durumda şeriat, peygamberlerden birine ait olup diğeri bununla amel etmekle 

görevliydi. Zira bir dönemde, iki peygamberin aynı yerde toplanıp her birine diğerine 

muhalif olan bir şeriatın verilmesi caiz değildir.162  

Serahsî bu görüş için, “hüdâ”nın usûlu’d-dîn ve şer’î hükümlerle 

gerçekleştiğinin bilinmesinden hareketle “İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola 

ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy.”163 ayetini de delil 

getirmektedir.164 

Serahsî’ye göre, Hz. Peygamber’in insanları sadece kendi şeriatına çağırmakla 

emrolunduğu bilinmektedir. Buradan yola çıkarak, muristen varise nakledilen ve 

hayatta iken murise daha sonra ise varise nispet edilen mal gibi, bütün şeriatlar Hz. 

Peygamber’in şeriatına dönüşmektedir. Nitekim “Sonra biz o kitabı kullarımızdan 

seçtiğimiz kimselere (Muhammed'in ümmetine) miras olarak verdik.”165 ayeti de buna 

işaret etmektedir.166  

Bu görüşe karşı olanlara göre ise, En‘âm suresinin 90. ayetinin bağlamına 

bakıldığında,167 bu ayette peygamberlere usûlü’d-dîn konusunda uymanın emredildiği 

anlaşılmaktadır. Bunun delili, “Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir 

kısmını da…” 168  ayetinde zikredilenler arasında peygamber olmayanların da 

bulunmasıdır. Zira peygamberlerin dışındakilere şer‘î hükümler hususunda ittibanın 

emredilmediğinin bilinmesinden hareketle, bu emrin usûlü’d-dîn ile ilgili olduğu ortaya 

çıkmaktadır.169 

																																																								
161 Ankebût 29/26: ‘‘Bunun üzerine Lût, ona (İbrahim'e) iman etti.’’ 
162 Serahsî, el-Usûl, II, 102-103. 
163 En’âm 6/90. 
164 Serahsî, el-Usûl, II, 103. 
165 Fâtır 35/32. 
166 Serahsî, el-Usûl, II, 104. 
167 En’âm 6/76-90: “Üzerine gece karanlığı basınca… İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği 

kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy.” 
168 En’âm 6/87. 
169 Serahsî, el-Usûl, II, 103. 
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Buna karşı Serahsî, mezkur ayette 170  peygamberlerin hidayetine uymanın 

emredildiğini ve bu kelimenin (hidayetin) usûlü’d-dîn ile şer‘î hükümleri kapsadığını 

belirtmektedir. Serahsî’ye göre, “Elif Lâm Mîm. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. 

Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.” 171  ayetinde hidayetin, 

sakınılması gereken şeylerde olduğu ve “Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İ çinde bir 

hidayet, bir nur vardır. (Allah'a) teslim olmuş nebiler onunla hüküm verirlerdi…”172 

ayetinde ancak şeriat ile hükmetmenin gerektiğinin belirtilmesi de bu görüşe delâlet 

etmektedir. Ayrıca Mücahid b. Cebr’e (v. 103/721) Sâd suresindeki secde ayeti 

hakkında soru sorulduğunda, “Hz. Davud burada secde etmiştir, Peygamberimiz de 

buna uymakla emrolunmuştur.” deyip “Sen de onların tuttuğu yola uy.”173 ayetini 

okumuştur. Bundan dolayı, bu ayetin öncesine bağlı olmayan yeni bir emir olduğu 

ortaya çıkmakta ve ayetin umûmu usûlü’d-dîn ve şeriatları kapsamaktadır.174  

Ayrıca Serahsî, En‘âm suresinin 87. ayetinin devamında 175  nebilerin 

kastedildiğine yönelik bir açıklamanın bulunduğunu savunmaktadır. Şöyle ki, ittibaya 

yönelik emir, ancak nebi veya velilerin uyduğu ve hoşnut olduğu bilinen yolu ihtiva 

etmektedir. Velilerin şeriat ile amel ederek nebilerin yolu üzere olmaları sebebiyle, 

mezkur ayette -dolaylı olarak- nebilere uymanın kastedildiği ortaya çıkmaktadır.176  

Bu görüşe karşı öne sürülen bir diğer itiraz ise, önceki peygamberlerin 

şeriatlarına ait hükümlerde nasih ve mensuh hükümlerin bulunması sebebiyle mutlak bir 

şekilde hükümlerine uymanın emredilmesinin, iki farklı ve zıt şeyle amel etmenin 

emredilmesi anlamına geldiğidir.177  

																																																								
170 En’âm 6/90. 
171 Bakara 2/1-2. 
172 Mâide 5/44. 
173 En’âm 6/90. 
174 Serahsî, el-Usûl, II, 103. 
175 Ayetin devamı şöyledir: “Bütün bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik.” (En’âm 6/87). 
176 Serahsî, el-Usûl, II, 104. 
177 Serahsî, el-Usûl, II, 103. 
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Buna karşı Serahsî, Hz. Peygamber’in şeriatında da aynı vaziyetin söz konusu 

olduğunu, ancak bu durumun mutlak bir şekilde şeriatına uymanın gerekliliğine mani 

olmadığını ifade etmektedir.178  

İkinci görüş sahiplerinin delil olarak kullandığı “(Ey ümmetler!) Her birinize bir 

şerîat ve bir yol verdik.”179 ayetine gelince, Serahsî burada yöntemdeki muhalefetin 

bütünde değil de neshedildiklerine dair delil getirilen kısım üzerinde olduğunun yakînen 

bilindiğini savunmaktadır. Serahsî’ye göre, “İsrailoğullarına bir rehber yaptık.”180 ayeti 

de Tevrat’ın İsrailoğulları dışındakilere hidayet olmadığı anlamına gelmez. Bu durumu, 

“Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.” 181  ayetinde Kur’an’ın 

yalnızca muttakiler için hidayet olduğunun bildirilmesine rağmen, insanların tümünü 

kapsması durumuna benzetmektedir. Ona göre, Hz. Peygamber’in Tevrat’a çağırması, 

amel etmek üzere recm hükmünü ondan çıkarması ve “Ben onların öldürdükleri sünneti 

ihya etmeye ehak olanım.”182 buyurması da bu görüşü teyid etmektedir. Zira terk edilen 

davranışlar ancak amel ile ihya edilir. Dolayısıyla, Tevrat hem İ srailoğulları hem de 

diğerleri için hidayettir.183  

Serahsî, “(Ey Muhammed!) Sana da o Kitab'ı (Kur'an'ı) hak, önündeki kitapları 

doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik.”184 ayetinin savunduğu görüşü teyid ettiğini 

ifade etmektedir. Bu ayetin, neshedilenler hariç Hz. Peygamber’e Kitap’ta indirilen 

önceki şeriatlara ait hükümlerin ancak kendi şeriatına dönüşmesiyle bir anlam ifade 

ettiğini belirtmektedir. Ehl-i Kitâb’ın rivayetlerine güvenilmemesinin sebebini ise, 

bunların hased ve müslümanlara karşı düşmanlıklarının ortaya çıkması ve küfür ve 

dalaletlerinden kaynaklandığını ifade etmektedir. Dolayısıyla, Serahsî’ye göre, önceki 

şeriatlara ait hükümlerin tespiti için Kur’an’ın nuzûlü ile Hz. Peygamber’in 

açıklamasından başka bir yol kalmamıştır. Neshedildiklerine dair delil getirilmediği 

sürece, bu yolla sabit olan hükümlere uymak ve bunlarla amel etmek gerekmektedir. 

																																																								
178 Serahsî, el-Usûl, II, 103. 
179 Mâide 5/48. 
180 İsrâ 17/2. 
181 Bakara 2/2. 
182 Müslim, Hudûd, 28; Ebû Davûd, Hudûd, 25, İbn Mace, Hudûd 10, Ahmed b. Hanbel, IV, 286, 300.  
183 Serahsî, el-Usûl, II, 104. 
184 Mâide 5/48. 
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“Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin, 185  zalimlerin, 186  fasıkların 187  ta 

kendileridir.” ayetleri de bunu teyid etmektedir. Zira ayette zalim ve fasık oldukları 

bildirilenler, Tevrat/İncil’in hükümleriyle amel etmekten değil de, Hz. Peygamber’in 

şeriatı olarak bu kitaplara ait hükümleri uygulamaktan imtina ettikleri için bu şekilde 

adlandırılmışlardır. Böylece, önceki şeriatların Hz. Peygamber’in şeriatına dönüştüğü 

ve bu hükümlere Hz. Peygamber’in şeriatı olarak uyulması gerektiği açığa çıkmaktadır. 

Nitekim, “Yanlarında içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni 

hakem yapıyorlar…”188 ayetinde de Tevrat ile amel edildiği belirtilmektedir.189  

Ayrıca Serahsî, “"Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!" diye Nûh'a 

emrettiğini, sana vahyettiğini, İ brâhim'e, Mûsâ'ya ve İ sâ'ya emrettiğini size de din 

kıldı.”190 ayetinde din kelimesinin, Allah’ın din kıldığı herşey için kullanıldığını ve 

ahkâmın da buna dahil olduğunu savunmaktadır.191  

4. Şer‘u Men Kablenâ’nın Delil Değeri 

Serahsî’nin ifadelerinden prensip olarak önceki şeriatların neshedildiğini kabul 

ettiği anlaşılmaktadır. Serahsî, önceki şeriatlara ait hükümleri ancak naslarla sabit olup 

neshine dair bir delilin bulunmaması şartıyla kabul etmekte ve artık bunları Hz. 

Peygamber’in şeriatı olarak değerlendirmektedir. Buradan hareketle, Serahsî’nin şer‘u 

men kablenâ’ya müstakil bir delil değeri vermediği ve bu delili Kur’an ve Sünnet 

delillerine dahil ettiği ortaya çıkmaktadır. Bu delili Sünnet bahsi içerisinde ele alması da 

bunu göstermektedir. 

II. MÂLİKÎ FIKIH USÛLÜ ESERLERİNDE ŞER‘U MEN KABLENÂ  

 İmam Mâlik, şer‘u men kablenâ hakkındaki görüşünü açıkça ifade etmiş olmasa 

da, takip.ileri onun verdiği hükümlerden yola çıkarak şer‘u men kablenâ’yı bağlayıcı 

kabul ettiği sonucuna varmışlardır. Meselâ kısas ile ilgili verdiği bir hüküm için “Onda 

																																																								
185 Mâide 5/44. 
186 Mâide 5/45. 
187 Mâide 5/47. 
188 Mâide 5/43. 
189 Serahsî, el-Usûl, II, 104-105. 
190 Şûrâ 42/13. 
191 Serahsî, el-Usûl, II, 105. 
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(Tevrat'ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can,…”192 ayeti ile istidlâl etmiş ve bekar 

kızın izni olmadan evlendirilmesine yönelik verdiği hükmü “Ben, sekiz yıl bana 

çalışmana karşılık şu iki kızımdan birisini sana nikahlamak istiyorum…”193 ayeti ile 

delillendirmiştir. Bu ayetler önceki peygamberler hakkında varid oldukları için, İbnü’l-

Kassâr ve Bâcî İmam Mâlik’in önceki şeriatlara ait hükümleri bağlayıcı kabul ettiği 

sonucuna varmıştır. Ancak İ mam Mâlik’in Muvatta adlı eserinde bekar kızın izni 

olmadan evlendirilmesine yönelik bir hükmü bulunsa da, 194  zikredilen ayete yer 

vermemiştir. Diğer ayete yer verdiği de görülmemiştir. Dolayısıyla bu açıklamaların 

daha sonraki alimlere ait olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda İ mam Mâlik’in 

görüşünü kesin bir şekilde ortaya koymak mümkün değildir.  

 

A. İbnü’l-Kassâr’ın el-Mukaddime fî Usûli’l-fıkh Adlı Eserinde Şer‘u Men 

Kablenâ  

1. Şer‘u Men Kablenâ Konusunun Eserin Tasnifindeki Yeri ve İşleniş 

Biçimi  

Malikî usûl literatüründen günümüze ulaşan en eski eserlerden biri olan bu 

kitapta, İbn ü’l-Kassâr şer‘u men kablenâ konusunu nesih bahsinden sonra 

incelemektedir. Şer‘u men kablenâ’yı “Bizden önceki nebilerin şeriatı üzerine” alt 

başlığında, “Nesholunduklarına dair delilin bulunmaması durumunda 

Peygamberimiz’den önceki peygamberlerin şeriatlarına ittiba gerekir mi, gerekmez 

mi?” şeklindeki bir soru çerçevesinde ele almaktadır. Kendi görüşünü ifade etmeyen 

İbnü’l-Kassâr, biri olumlu diğeri olumsuz olmak üzere iki görüşe delilleriyle birlikte yer 

vermekle yetinmektedir. İbnü’l-Kassâr her iki görüşü de sadece naklî deliller ile 

temellendirmektedir. 

İbnü’l-Kassâr kendi görüşünden ziyade İ mam Malik’in görüşünü ortaya 

koymayı hedeflemektedir.195 Konuyu oldukça kısa bir şekilde ele alan İbnü’l -Kassâr, 

yukarıda incelenen Hanefî usûlcülerinden farklı olarak bu hususla ilgili sadece iki 

																																																								
192 Mâide 5/45. 
193 Kasas 28/27. 
194  Mâlik, Muvatta, s. 255. 
195 Özen, “İbnü’l-Kassâr”, DİA, XXI, 105. 
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görüşten bahsetmektedir, üçüncü bir görüşe yer vermemektedir. Bu durumun daha sonra 

gelen alimler tarafından da sürdürüldüğü gözlemlenmektedir. Dolayısıyla bu alimlerin, 

Hanefî usûlcüler tarafından ayrı bir görüş olarak kabul edilen görüşü bu iki temel 

görüşten birine indirgedikleri anlaşılmaktadır. 

2. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcılığı İle İlgili Görüşler 

Birinci Görüş: Bundan meneden bir delil bulunmadığı sürece önceki şeriatlara 

ittiba gerekir. İbnü’l -Kassâr, İ mam Malik’in “Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu da 

yazdık: Cana can,…”196 ayeti ile istidlâl ederek hüküm verdiğini belirtmekte ve buradan 

yola çıkarak bu görüşü benimsediği çıkarımında bulunmaktadır.197 Zira bu ayet Hz. 

Musa’nın şeriatında Tevrat ehline yönelik bir hitaptır. 

İkinci Görüş: Öncekilerin şeriatına uymak gerekmez.198  

3. Delillerin İncelenmesi 

a. Birinci Görüşü Savunanların Delilleri 

Birinci görüşün delili, “İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği 

kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy.”199 ve “Sonra da sana, 

"Hakka yönelen İ brahim'in dinine uy." diye vahyettik.” 200  gibi, Hz. Peygamber’in 

kendinden önceki nebilerin (a.s.) hidayetine uymakla emrolunduğunu gösteren 

ayetlerdir.201 İbnü’l-Kassâr’a göre bu ayet önceki peygamberlere uymamız gerektiğine 

delâlet etmektedir.202  

b. İkinci Görüşü Savunanların Delilleri 

Bu görüşü savunanların dayandığı delil “(Ey ümmetler!) Her birinize bir şerîat 

ve bir yol verdik.”203 ayetidir. Bunlara göre, Allah Teâlâ her peygambere ayrı bir şeriat 

																																																								
196 Mâide 5/45. 
197 İbnü’l-Kassâr, el-Mukaddime, s. 149. 
198 İbnü’l-Kassâr, el-Mukaddime, s. 150. 
199 En‘âm 6/90. 
200 Nahl 16/123. 
201 İbnü’l-Kassâr, el-Mukaddime, s.150. 
202 İbnü’l-Kassâr, el-Mukaddime, s.151. 
203 Mâide 5/48. 
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ve yöntem verdiği halde, diğer görüş sahipleri, Hz. Peygamber’in şeriatı ile diğer 

şeriatları ve yöntemleri birleştirmektedirler. Bu görüşü benimseyenler, farklılaşmanın 

tam da bu noktada yani nesih, nakil ve tebdîlin caiz olduğu şeriat ve ibadetler alanında 

gerçekleştiğini savunmaktadırlar. Tevhid ve bununla ilintili olan hususlarda ise, 

peygamberlerin şeriatları arasında bir farklılığın olmadığını ifade etmektedirler. Zira bu 

alanda ihtilafın caiz olmamasından dolayı, her peygamber tek bir şeriat ve yöntem 

üzeredir.204 

4. Şer‘u Men Kablenâ’nın Delil Değeri 

İbnü’l-Kassâr’ın mezhep imamının görüşünü benimsemesi ihtimal dahilindedir. 

Ancak yine de İbnü’l -Kassâr’ın çok kısa bir şekilde ele aldığı şer‘u men kablenâ 

konusunda benimsediği görüş hakkında net bir şey söylemek mümkün değildir. Zira 

müellifin bu hususta ne bir ifadesi ne de bir işareti bulunmaktadır.  

İbnü’l-Kassâr, şer‘u men kablenâ’nın sınırları hakkında bilgi vermemektedir. 

Ancak tartışmanın Kur’an ve Sünnet’te sabit olan önceki şeriatlara ait hükümler 

hakkında olması kuvvetle muhtemeldir. Zira daha sonra İmam Malik’in görüşünü ele 

alan Bâcî, şer‘u men kablenâ’nn sınırlarını bu şekilde belirlemektedir. 

B. Ebu’l-Velîd el-Bâcî’nin İhkâmu’l-fusûl fî ahkâmi’l-usûl Adlı Eserinde 

Şer‘u Men Kablenâ  

1. Şer‘u Men Kablenâ Konusunun Eserin Tasnifindeki Yeri ve İşleniş 

Biçimi 

Bâcî şer‘u men kablenâ konusunu usûl alanında telif ettiği iki eserinde ele 

almaktadır. Ancak Kitâbu’l-işâre fî ma‘rifeti’l-usûl205 adlı eserinde yer alan bilgilerin 

İhkâm’da daha ayrıntılı incelenmesinden dolayı, bu çalışmada farklılıklarını belirtmek 

suretiyle ikinci eser esas alınmıştır. Bâcî, şer‘u men kablenâ konusunu, her iki eserinde 

de nesih konusunun içerisinde açtığı bir fasılda incelemektedir. İhkâm’da fukahâ ve 

mütekellimînin Hz. Peygamber’in kendinden önceki peygamberlerin şeriatına uyup 

																																																								
204 İbnü’l-Kassâr, el-Mukaddime, s.151. 
205 Bâcî, el-İşâre, s. 272-273. 
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uymadığı hususunda ihtilaf ettiklerini belirttikten sonra, mezheplerin bu husustaki 

görüşlerini açıklamaktadır. Ardından benimsediği görüşün delillerini sunup buna karşı 

yöneltilen itirazlara cevap vermektedir. İşâre’de ise bu konu hakkında mezheplerin 

benimsediği görüşü açıklayıp, savunduğu görüşün delillerine kısaca yer vermekle 

yetinmektedir. 

2. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcılığıyla İlgili Görüşler 

Birinci Görüş: Mâlikî, Şâfiî ve Hanefîlerden bir grup, Hz. Peygamber’in 

kendinden önceki peygamberlerin şeriatına uymadığı ve şeriatının, itikadî alan hariç 

tutulmak üzere, kendinden önceki peygamberlerin şeriatlarını toptan neshettiği 

görüşünü benimsemektedirler. Kâdî Ebû Bekr el-Bâkıllânî, Kâdî Ebû Ca‘fer es-Simnânî 

(v. 444/1052) ve Ebû Temâm el-Basrî de bu görüştedir.206  

İkinci Görüş: Malikî ve diğer mezheplere mensup alimlerden bazıları, 

neshedildiklerine dair delil getirilenler hariç, önceki peygamberlerin şeriatlarının Hz. 

Peygamber için de şeriat olduğu görüşünü benimsemektedirler. Bâcî, kendisine göre de 

en açık görüşün bu olduğunu belirtip, el-Utbiyye adlı eserde İmam Mâlik’in, “Ben, sekiz 

yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birisini sana nikahlamak istiyorum…”207 

ayetinden yola çıkarak kendisiyle istişare edilmeden bekar kızın evlendirilebileceğine 

dair verdiği hükümde bu görüşe dayandığının belirtildiğini ifade etmektedir. Bâcî bu 

meseleden hareketle, peygamberlerin şeriatından bir hüküm Kur’an nassıyla veya Hz. 

Peygamber’in sahih bir haberiyle sabit olursa ve neshedildiğine dair bir delil 

bulunmazsa, bununla amel etmenin gerektiği sonucuna ulaşmaktadır.208   

3. Delillerin İncelenmesi 

a. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcı Olduğunu Savunanların Delilleri ve 

Buna Karşı Yöneltilen İtirazların Çürütülmesi 

Şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcı olduğunu savunanların dayandığı delillerden 

biri “İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) 

																																																								
206 Bâcî, el-İhkâm, s. 394. 
207 Kasas 28/27. 
208 Bâcî, el-İhkâm, s. 395. 
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Sen de onların tuttuğu yola uy.”209 ayetidir. Burada Allah Teâlâ Hz. Peygamber’e diğer 

peygamberlere tabi olmasını emretmiştir. Dolayısıyla, bunu meneden bir delilin 

getirilmesi durumu hariç, önceki şeriatlardan sabit olan her şeye uymak gerekir.210 

Bu delile karşı itiraz edenler, zikredilen ayette geçen “hüda” kelimesiyle 

kastedilenin tevhid olduğunu savunmaktadırlar. Buna göre, bu kelime peygamberlerin 

tümüne izafe edilmektedir ve bütün peygamberlerin ortak olduğu şey tevhiddir. 

Şeriatların şer‘î hükümlerde birbirinden farklılaşması sebebiyle her birine aynı anda 

uymak mümkün değildir.211   

Bu itiraza karşı Bâcî, “hüda” kelimesinin âm (genel) bir lafız olduğunu, 

dolayısıyla bir delil ile tahsis edilmediği sürece, bu lafzın umûma hamledilmesi 

gerektiğini savunmaktadır. Bâcî’ye göre peygamberlerin bir veya birkaç hükümde 

ihtilaf ettiklerine dair bir delilin getirilmesi, şeriatta ittifak ettikleri şeklindeki sözün 

genelliğine engel olmaz. Nitekim İ bn Abbas’a Sâd suresindeki secde hakkında soru 

sorulduğunda onun “Hz. Davud bununla emrolunmuştur, Hz. Davud ise Hz. 

Peygamber’in yoluna uymakla emrolunduğu peygamberlerdendir.” şeklindeki sözü, Hz. 

Davud’a uyulması gerektiğine işaret etmektedir.212 

Bir diğer delil ise, “"Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!" diye 

Nûh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrâhim'e, Mûsâ'ya ve İ sâ'ya emrettiğini size de 

din kıldı.”213 ayetidir.214  

Hz. Peygamber’den rivayet edilen, “Kim bir namazı unutur veya uyuya kalırsa, 

hatırlayınca kılsın. Muhakkak ki Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Beni anmak için namaz 

kıl.””215 şeklindeki hadis216 de bu görüşe delâlet etmektedir. Zira Hz. Peygamber’in bu 

																																																								
209 En‘âm 6/90. 
210 Bâcî, el-İhkâm, s. 395. 
211 Bâcî, el-İhkâm, s. 395. 
212 Bâcî, el-İhkâm, s. 395-96. 
213 Şûrâ 42/13. 
214 Bâcî, el-İhkâm, s. 396. 
215 Tâhâ 20/14. 
216 Buhârî, Mevâkît, 37; Müslim, Mesâcid, 309, 314, 315; Ebû Dâvud, Salât, 11; Tirmizî, Salât, 16, 17; 

Nesâî, Mevâkît, 52-54; İbn Mâce, Salât, 10; Dârimî, Salât, 26; Ahmed b. Hanbel, III, 243, 269, 282; 
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ayeti delil göstermesi, bizi bağlayan hükmün bu ayetle ilişkili olduğunu gösterir. Oysa 

bu ayet ile Hz. Musa’ya hitap edilmişti.217  

Hz. Muhammed’in şeriatının kendinden öncekileri neshetmesi de bu konuda 

delil teşkil etmektedir. Önceki şeriatların neshi, ancak buna işaret eden bir karine ile ya 

da emrin tekrarı gerektirmesinden dolayı, bizlere daha önce onlara ittibanın emredilmesi 

şartıyla sahih olur. Aksi takdirde, Hz. Peygamber’e tabi olanlar veya onun zamanında 

yaşayanlar için bu durum bir nesih sayılmaz.218 Diğer peygamberlerin lisanıyla emrin 

bizlere yöneltilmesi ise, Kur’an nassıyla veya Hz. Peygamber’in sünnetiyle sabit olur ve 

Hz. Muhammed’in şeriatında bunu nesheden bir delil bulunmazsa -daha önce 

emredilmiş ve neshedilmemiş olmalarından dolayı- bu hükümlere uymak ve itaat etmek 

gerekir.219   

b. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcı Olmadığını Savunanların Delillerinin 

Çürütülmesi 

Şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcılığını kabul etmeyenler, “Sizden her biriniz için 

bir şeriat ve bir yol koyduk”220 ayetinin her bir peygamberin şeriatta münferit olup bu 

hususta başka bir peygamberle ortak olmadığına delâlet ettiğini savunmaktadırlar.221 

Bâcî, buna karşı peygamberlerin tevhidde olduğu gibi bazı hükümlerde ortak 

olmalarının, her birinin diğerinden farklı bir şeriata sahip olmasına mani olmadığını 

ifade etmektedir. Öte yandan bu ayetin, Yahudiler hakkında bilgi vermek üzere ve Hz. 

Peygamber’in bunlara Allah’ın indirdiğiyle hükmedip, hevalarına uymamakla 

emrolunduktan sonra nazil olduğunu belirtmektedir. Bâcî’ye göre, Hz. Peygamber’in 

şeriatının Allah Teâlâ’nın indirdiği hükümler olduğu, bunun sadece kendisine 

indirilenlerle sınırlı olmadığı ve hevanın Ehl-i Kitâb’ın haberleri olduğu açıktır.222 

																																																								
217 Bâcî, el-İhkâm, s. 396. 
218 Bir başka ifadeyle Bâcî’ye göre bu şeriatların neshedilmiş olmaları için ilk önce onlarla sorumluluk 

gerekir. 
219 Bâcî, el-İhkâm, s. 396-397. 
220 Mâide 5/48. 
221 Bâcî, el-İhkâm, s. 397. 
222 Bâcî, el-İhkâm, s. 397. 
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Bu görüşü savunanlar, önceki şeriatların bizi bağlaması durumunda, bunların 

kitaplarına tabi olmak ve sözlerini muhafaza etmenin gerekeceğini, dolayısıyla bunun 

bizlere vacip olmamasının önceki şeriatların bağlayıcı olmadığına delil teşkil ettiğini 

söylemektedir.223  

Bâcî öne sürülen bu delile karşı, ancak Allah Teâlâ’nın veya Hz. Peygamber’in 

haberiyle sabit olan önceki peygamberlerin şeriatını kabul ettiğini belirtmektedir. Ona 

göre, bu durumda bu şeriatlara uymak ve hükümlerini araştırmak vacip olur.224  

Her şeriatta ibadetlerin farklı olmasından dolayı bunların hepsine birden 

uymanın mümkün olmamasını, önceki şeriatların sakıt olmasına delil getirenlere karşı 

Bâcî, böyle bir sorunun ancak ihtilaf bulunduğunda ortaya çıktığını, bu durumda ise 

kendi şeriatımızda olduğu gibi son gelen hükümle amel edildiğini söylemektedir.225  

Her şeriatın belli bir kavme izafe edilmesinin, bir şeriata diğerlerinin iştirakını 

engellediğini savunanlara karşı Bâcî, şeriatın peygamberlere izafetinin bu şeriatla hitab 

olunan ilk kişiler olmaları ve şeriatın onlarla bilinmesinden kaynaklandığını belirtip, bu 

durumun diğerlerinin iştirakına mani olmadığını savunmaktadır. Ayrıca, ilk muhatap 

olanlara izafetin, bunların şeriatın tümüne uyarken diğerlerinin sadece bir kısmına 

uymasından da kaynaklanabileceğini ifade etmektedir. Öte yandan Bâcî’ye göre aksi 

doğru olsaydı, yani bu peygamberlerin şeriatlarına uymak yasaklanmış olsaydı, bunların 

uydukları şeyler cümlesinden olmaları sebebiyle, tevhide uymak ve peygamberleri 

tasdik etmek de yasaklanmış olurdu. Zira bu hükümler de bu peygamberlere izafe 

edilmektedir. Ayrıca, bu durum onların bizim şeriatımıza uymalarına da mani olurdu.226  

Ayrıca, Hz. Peygamber şer‘u men kablenâ’ya uymuş olsaydı, hükümleri 

Tevrat’ta açık bir şekilde bulunan zıhâr ve liân konusunda durup vahiy beklememesi 

gerekirdi. Buna cevap olarak Bâcî, Hz. Peygamber’in beklemesinin sebebinin, bu 

hususta vahyin gelmesini talep etmesinden kaynaklandığını söylemektedir. Zira 

değiştirilmiş olmasından dolayı Tevrat’ın hükümlerine müracaat etmek mümkün 

																																																								
223 Bâcî, el-İhkâm, s. 398. 
224 Bâcî, el-İhkâm, s. 398. 
225 Bâcî, el-İhkâm, s. 398. 
226 Bâcî, el-İhkâm, s. 398-399. 



	
	

47	

değildi. Bu nedenle Hz. Peygamber hükmü vahiy cihetinden beklemiştir. Öte yandan 

Bâcî’ye göre, bazı hükümlerde tevakkuf etmiş olsa da, Hz. Peygamber’in recm 

hükmünü uygulaması ve Aşure gününde oruç tutması önceki şeriatlara ait hükümlerle 

amel ettiğini gösterir.227 

4. Şer‘u Men Kablenâ’nın Delil Değeri 

Bâcî, Kur’an ve Sünnet ile sabit olan ve neshedildiğine dair delil bulunmayan 

önceki şeriatlara ait hükümlerin bağlayıcı olduğunu savunmaktadır. Ancak bunun için 

bu şeriatların Hz. Peygamber’in ş eriatına dönüştüğünden bahsetmemektedir. Bu da 

Bâcî’nin şer‘u men kablenâ’yı Kur’an ve Sünnet delillerine irca etmediğini ortaya 

koymaktadır. Bununla beraber bu konuyu nesih bahsinde ele alması, şer‘u men 

kablenâ’yı tamamen bağımsız bir delil olarak değerlendirmediğine işaret etmektedir. 

Öte yandan, Bâcî’nin önceki şeriatların neshi hakkında yaptığı açıklama dikkat 

çekmektedir. Ona göre, önceki şeriatların neshedilmiş olması için ilk önce bunlarla 

sorumlu olmak gerekmektedir. Aksi takdirde, Hz. Peygamber döneminde yaşayanlar 

için bunların neshi bir anlam ifade etmez. Kur’an ve Sünnet’te sabit olup, 

neshedildiğine dair delil bulunmayan önceki şeriatlara ait hükümler ise neshedilmiş 

sayılmaz. Bu nedenle Bâcî’ye göre, Hz. Peygamber’in şeriatı diğer şeriatları toptan 

neshetmemektedir. Dolayısıyla Bâcî’ye göre, Kur’an ve Sünnet ile sabit olan önceki 

şeriatlara ait hükümler, neshedildiklerine dair delil bulunmadığı sürece bağlı oldukları 

peygamberin şeriatı olarak geçerliliklerini sürdürmektedir.  

III. ŞÂFİÎ FIKIH USÛLÜ ESERLERİNDE ŞER‘U MEN KABLENÂ  

İmam Şâfiî er-Risâle adlı eserinde şer‘u men kablenâ konusunu ele almış 

değildir. Ancak İ mam Şâfiî’nin nesih bahsinde, Hz. Peygamber’in zina eden iki 

yahudiye uyguladığı recm hükmüyle irtibat kurarak evli olup da zina edenler için recme 

hükmetmesi 228  Serahsî tarafından Hanefîlerle aynı görüşte olduğu ş eklinde 

yorumlanmaktadır. 229  İmam Şâfiî’nin bu konuyla ilgili yaptığı açıklama, Hz. 

																																																								
227 Bâcî, el-İhkâm, s. 399. 
228  Şâfiî, er-Risâle, s. 250. 
229 Serahsî, el-Usûl, II, 100. 
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Peygamber’in bu hükmü Allah’tan aldığı haber ile uyguladığını belirtmesidir.230 Serahsî 

dışında Cüveynî gibi bazı alimler de, İmam Şâfiî’nin verdiği hükümlerden yola çıkarak 

onun bu görüşe meyilli olduğunu belirtmiştir. Bu hususta verilen bir diğer örnek ise, 

İmam Şâfiî’nin mâlî bir değeri olan menfaatin mehir olarak belirlenebileceğine dair 

verdiği hükümdür.231 Bu hükmün Hz. Musa’nın şeriatında bulunan hükme dayandığı 

belirtilir. Ancak İmam Şâfiî bununla ilgili Hz. Musa’nın şeriatındaki hükme herhangi 

bir atıfta bulunmamaktadır. Mâverdî ise, burada kendisine kıyas edilen aslın Hz. 

Peygamber’in malı olmayan bir sahabîyi Kur’an öğretmesi karşılığında evlendirmesi 

olduğunu bildirmektedir. 232  Görüldüğü gibi bu hükme delâlet eden birçok delilin 

bulunmasından ve İ mam Şâfiî’nin bu konuda bir açıklamasının bulunmamasından 

dolayı, buradan yola çıkarak İmam Şâfiî’nin şer‘u men kablenâ hakkındaki görüşünü 

tespit etmek mümkün değildir.  

 

A. Şîrâzî’nin Fıkıh Usûlü Eserlerinde Şer‘u Men Kablenâ  

1. Şer‘u Men Kablenâ Konusunun Eserin Tasnifindeki Yeri ve İşleniş 

Biçimi  

Şîrâzî’nin şer‘u men kablenâ deliline bakışı, usûl alanında telif ettiği Tebsıra, 

Luma‘ ve Şerhu’l-Luma‘ adlı eserleri esas alınarak incelenmiştir. Bu sayede müellifin 

ilim yolculuğunda geçirdiği fikir değişikliklerini izleme imkanı elde edilmiştir. Müellif 

bu konuyu her üç eserinde de nesih konusunun içerisinde ele almıştır. 

Şîrâzî Tebsıra adlı eserinde ilk olarak kendi görüşüne, daha sonra ise mezheb 

içerisindeki farklı görüşlere yer vermektedir. Delillerini sunup buna karşı yöneltilen 

itirazlara karşılık verdikten sonra, kendisine muhalif olan görüşün delillerini çürütmeye 

çalışmaktadır. Luma‘da ise çok kısa bir şekilde ele aldığı şer‘u men kablenâ 

konusundaki görüşleri belirtmekle başlamaktadır. Bu eserde Tebsıra’da bulunmayan 

yeni görüşler sunmakta ve önceki görüşünden vazgeçtiğini açıklamaktadır.  

																																																								
230  Şâfiî, er-Risâle, s. 251. 
231  Şâfiî, el-Üm, V, 52. 
232  Maverdî, el-Hâvî, XII, 18-19. 
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Şîrâzî’nin Tebsıra ve Luma‘ adlı eserlerinde takip ettiği metot birbirinden 

farklıdır. Şöyle ki, müellif Tebsıra’da cedel yöntemini kullanmaktadır. Luma‘ da ise 

delillerin tartışmasına girmeyip, yalnızca bu konuyla ilgili görüşlere ve benimsediği 

görüşün deliline yer vermekle yetinmektedir. Bunun sebebi ise Luma‘nın oldukça veciz 

bir eser olmasından kaynaklanmaktadır. Şerhu’l-Luma‘ adlı eserinde ise, Tebsıra’daki 

yöntemini devam ettirmektedir.  

Şîrâzî, Tebsıra ve Şerhu’l-Luma‘da her iki görüşü de aklî ve naklî deliller ile 

temellendirmekte ve -Tebsıra’da benimsediği görüş olan- önceki şeriatların 

bağlayıcılığı görüşüne karşı yöneltilen itirazları çürütmektedir. Ardından karşı görüşün 

delillerini çürüterek tutarsızlığını ortaya koymaya çalışmaktadır. Şerhu’l-Luma‘da 

Şîrâzî, Luma‘da savunduğu görüşü sunarken, delillendirmesiyle Tebsıra’da benimsediği 

görüşü ön plana çıkarmaktadır. Şîrâzî’nin Şerhu’l-Luma‘da görüşünü değiştirmiş 

olmasına rağmen, hala eski görüşünün doğruluğunu ispatlaması ise çelişkili 

görünmektedir.  

Şîrâzî’nin fikrini değiştirmesinin nedeni merak konusudur. Zira bir görüşün 

doğruluğunu cedel yöntemiyle apaçık bir şekilde ortaya koymaya çalıştıktan sonra, tam 

tersini savunmak için güçlü bir delilin bulunması gerekmektedir. Şîrâzî’nin bu hususta 

öne sürdüğü delil ise, ne Hz. Peygamber’in ne de sahabenin önceki şeriatlara ait 

hükümlere başvurmuş olmasıdır. Oysa Şîrâzî Tebsıra’da Hz. Peygamber’in önceki 

şeriatlara ait hükümlere başvurduğunu belirtmektedir.233 Dolayısıyla Şîrâzî’nin öne 

sürdüğü bu delil ile Tebsıra’daki ifadesi arasında bir çelişki bulunmaktadır. 

Öte yandan, Şîrâzî’nin Tebsıra ve Şerhu’l-Luma‘da birinci görüşten ziyade, 

ikinci görüşün delilleri üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Bu da Şîrâzî’nin karşı 

görüşün tutarsızlığını ortaya koymaya çalıştığını göstermektedir. Şîrâzî’nin bu 

uygulaması, birinci görüşü daha güçlü bir şekilde göstermek için kullandığı bir yöntem 

olabilir. Zira karşı görüşün bütün delillerini ele alıp çürütmek karşı tarafı savunmasız 

hale getirir.  

																																																								
233 Yukarıda da belirtildiği üzere Şîrâzî Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara ait hükümlerle amel ettiğini 

belirtmektedir. Bu durumla ilgili somut bir örnek olarak da Hz. Peygamber’in Beytü’l-Makdis’e doğru 
yönelerek namaz kılmış olmasını zikretmektedir. Bkz. Şîrâzî, et-Tebsıra, s. 288; Şerhu’l-Luma‘, I, 
532. 
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2. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcılığı İle İlgili Görüşler 

Birinci Görüş: Tebsıra’da Şîrâzî, neshi sabit olanlar hariç, şer‘u men kablenâ’nın 

bizim için de şeriat olduğunu savunmaktadır. Şâfiî mezhebinden bazı alimlerin sadece 

Hz. İbrahim’in şeriatını bağlayıcı kabul ettiğini belirtmektedir.234 Luma’da bu konuyla 

ilgili Tebsıra’da bulunmayan yeni bir bilgi ise, Şîrâzî’nin önceki şeriatları bağlayıcı 

kabul edenler arasında Hz. İsa’nın şeriatıyla neshedilenler hariç Hz. Musa’nın şeriatını 

ve yalnızca Hz. İ sa’nın şeriatını bağlayıcı kabul eden alimlerin bulunduğunu 

belirtmesidir.235 

İkinci Görüş: Şâfiî mezhebinden bazı alimlerin şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcı 

olmadığını savunduklarını belirten Şîrâzî,236 Luma‘ ve Şerhu’l-Luma‘da kendisine göre 

sahih olan görüşün bu yönde olduğunu ifade etmektedir.237 

3. Delillerin İncelenmesi 

Tebsıra ve Şerhu’l-Luma‘da Şîrâzî, şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcılığı ile ilgili 

ortaya çıkan iki temel görüşün delillerine yer vermektedir. Ancak Luma‘da sadece 

benimsediği görüşün delilini açıklamaktadır. O da Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara 

ait hükümlere, sahabenin de kitaplara ve bunlardan müslüman olanların haberlerine 

başvurmamış olmasıdır. Şîrâzî’ye göre, eğer önceki şeriatlar bağlayıcı olsaydı, bunları 

araştırıp bunlara müracaat ederlerdi, ancak bunları yapmamış olmaları aksine delâlet 

etmektedir.238 

a. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcı Olduğunu Savunanların Delilleri ve 

Buna Karşı Yöneltilen İtirazların Çürütülmesi 

aa. Naklî Deliller 

																																																								
234 Şîrâzî, et-Tebsıra, s. 286. 
235 Şîrâzî, el-Luma‘, s. 136; Şerhu’l-Luma‘, I, 528. 
236 Şîrâzî, et-Tebsıra, s. 286. 
237 Şîrâzî, el-Luma‘, s. 136; Şîrâzî, Şerhu’l-Luma‘, I, 528. Abdulmecid Türkî Şerhu’l-Luma‘da Şîrâzî’nin 

“İmam”ın görüşünü takdim ederken kendisini kastettiğini belirtmektedir.  
238 Şîrâzî, el-Luma‘, s. 136-137. 
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Şîrâzî Tebsıra ve Şerhu’l-Luma‘da önceki şeriatlara ait hükümlerin bağlayıcılığı 

hususunda delil olarak, “İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. 

(Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola (hüdâ) uy.”239 ayetine yer vermektedir.240  

Muhalifler bu ayetle tevhidin kastedildiğini savunmaktadırlar. Zira hidayet 

bütün peygamberlere izafe edilir. Peygamberlerin ortak olduğu şey ise tevhiddir. Ayrıca 

ahkâm konusunda şeriatlar birbirinden farklılaşır. Dolayısıyla bu alanda hepsine birden 

uymak mümkün değildir.241   

Şîrâzî bu itiraza cevap olarak, “hüdâ” lafzının tevhid ve ahkâmı kapsadığını, 

dolayısıyla bu kelimenin bir delil ile bunlardan birine tahsis edildiği ortaya konulmadığı 

sürece, hem tevhide hem de ahkâma hamledilmesi gerektiğini bildirmektedir.242  

ab. Aklî Deliller 

Resulullah’ın gönderilmesi kendisinden önceki şeriatları nefyetmez ve nefyinin 

varid olmadığı her şeriatın bekası gerekir. Bunun delili, Hz. Peygamber’in şeriatıdır.243  

Bir başka ifadeyle, Hz. Peygamber’in şeriatının bunu nefyeden bir şeriat varid 

olmayacağından dolayı kıyamete kadar baki kalması, diğer şeriatların da nefyedeni 

olmadığı sürece geçerliliğine delildir.  

Hz. Peygamber ile önceki peygamberlerin şeriatlarının birleştirilmesi 

mümkündür. Aralarında cem‘in mümkün olduğu iki hüküm söz konusu olduğunda ise, 

bunlardan birinin diğeriyle düşürülmesi caiz değildir; tıpkı oruç ve namazın önceki 

şeriatlarla beraber şeriatımızda da vacib kılınmış olması gibi. Ayrıca Allah Teâlâ önceki 

şeriatları, bizler ile onlar arasında eşitliği kastetmek için anlatmamış olsaydı, bunları 

zikretmesinin faydası olmazdı.244  

b. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcı Olmadığını Savunanların Delilleri ve 

Bunların Çürütülmesi 

																																																								
239 En‘âm 6/90. 
240 Şîrâzî, et-Tebsıra, s. 286; Şîrâzî, Şerhu’l-Luma‘, I, 529. 
241 Şîrâzî, et-Tebsıra, s. 286; Şîrâzî, Şerhu’l-Luma‘, I, 529. 
242 Şîrâzî, et-Tebsıra, s. 286; Şîrâzî, Şerhu’l-Luma‘, I, 529. 
243 Şîrâzî, et-Tebsıra, s. 286; Şîrâzî, Şerhu’l-Luma‘, I, 529. 
244 Şîrâzî, et-Tebsıra, s. 286; Şîrâzî, Şerhu’l-Luma‘, I, 529. 
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ba. Naklî Deliller 

“(Ey ümmetler!) Her birinize bir şerîat ve bir yol verdik.” 245  ayeti, 

peygamberlerin başkasının ortak olmadığı bir şeriatla birbirinden ayrıştığına delâlet 

etmektedir. Şîrâzî bu delile cevap olarak, peygamberlerin bazı hükümlerde ortak 

olmalarının, her birinin diğerinden farklı bir şeriata sahip olmasına mani olmadığını 

belirtmektedir. Nitekim peygamberlerin tevhid konusundaki ortaklıklarını buna örnek 

olarak zikretmektedir.246 

Hz. Peygamber, Hz. Ömer’i Tevrat’tan bir şeylere baktığını görünce ona “Musa 

hayatta olsaydı, bana uymaktan başka bir şey yapmazdı.”247 buyurmuştur. Şîrâzî buna 

karşı, Hz. Peygamber’in Tevrat’ın değiştirilmiş olmasından dolayı Hz. Ömer’i bundan 

menettiğini savunmaktadır. Bağlayıcı kabul edilen önceki şeriatlara ait hükümlerin ise, 

Kitap ve Sünnet ile sabit olan hükümler olduğunun altını çizmektedir.248 

bb. Aklî Deliller 

Şeriatlar mükelleflerin maslahatı için vazedilir. Maslahatın önceki kavimler ile 

bizim için ayrı şeylerde bulunması mümkündür. Dolayısıyla bunların hükümlerinin bize 

uygulanması caiz olmaz. Şîrâzî’ye göre, bu görüş doğru kabul edilirse, sahabe için 

uygulanan hükümlerin tabiûn için geçerli olmaması gerekmektedir. Zira bu düşünceye 

göre, sahabe için maslahat olan bir şeyin tabiûn için olmaması caizdir. Oysa bunun 

geçersizliğinin icma ile sabit olması, bu delilin batıl olduğunu ortaya koymaktadır. 

Buradan hareketle Şîrâzî, önceki şeriatlarda bizim için de maslahatın bulunduğu 

çıkarımını yapmaktadır. Aksi takdirde bu hükümlerin neshedilmesinin icap edeceğini 

bildirmektedir. Bunların neshedilmemiş olmasının, maslahat konusunda onlarla eşit 

olduğumuza delâlet ettiğini belirtmektedir.249  

Şayet bu hükümler bizi bağlasaydı, tıpkı şeriatımızda olduğu gibi önceki 

şeriatların da delillerini ve kitaplarını araştırmamız gerekirdi. Bu durumun gerekli 
																																																								
245 Mâide 5/48. 
246 Şîrâzî, et-Tebsıra, s. 286; Şîrâzî, Şerhu’l-Luma‘, I, 529-530. 
247 Ahmed b. Hanbel III, 387, Krş. Ahmed b. Hanbel, III, 338, 471; IV, 266; Abdurrezzâk, Musannef, VI, 

113, 114; X, 313-314. 
248 Şîrâzî, et-Tebsıra, s. 286-287; Şîrâzî, Şerhu’l-Luma‘, I, 530. 
249 Şîrâzî, et-Tebsıra, s. 287; Şîrâzî, Şerhu’l-Luma‘, I, 530. 
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olmaması önceki şeriatların bağlayıcı olmadığına delâlet etmektedir. Şîrâzî bu delile 

karşı, ancak Allah Teâlâ’nın ve Hz. Peygamber’in haberiyle sabit olan önceki şeriatlara 

ait hükümleri bağlayıcı kabul ettiğini bir kez daha vurgulamaktadır.250  

Eğer önceki şeriatlar bağlayıcı olsaydı, bu şeriatlarda neshedilmiş ve tahsise 

uğramış olan hükümlerin bulunabileceğinden dolayı, bu şeriatları veya peygamberlerin 

sözlerinin anlamlarını bilmemiz gerekirdi. Şîrâzî ise buna cevap olarak, Allah Teâlâ’nın 

bildirdiği önceki şeriatlara ait hükümlerin lafızlarının bilindiğini ve görünürde mensuh 

veya tahsise uğramış olmadıklarını belirtmektedir. Dolayısıyla ona göre, bunlarla amel 

etmek gerekir.251  

Şeriatlarda ibadetlerin birbirinden farklı olması ve bunların hepsine uymanın 

mümkün olmaması sebebiyle önceki şeriatlar sakıt olur. Şîrâzî önceki şeriatlara ait olup 

bağlayıcı olan hükümlerin üzerinde ihtilafın bulunmadığını; şeriatlar arasında ihtilafın 

vaki olduğu hükümlerde ise, şeriatımızda olduğu gibi son gelen hükümle amel 

edildiğini açıklamaktadır.252 

Her şeriatın bir kavme izafe edilmesi şeriata başkasının iştirakını engeller. Bu 

delile karşılık olarak Şîrâzî bu izafetin, bir kavmin bir şeriatla ilk olarak muhatap 

olmasından, bu şeriatın onlarla bilinmesinden ve onlara isnad edilmesinden 

kaynaklandığını ifade etmektedir. Öte yandan izafetin bir diğer nedeninin, bu kavmin 

şeriatın tümüne, diğerlerinin sadece bir kısmına uymasından kaynaklanabileceğini 

belirtmektedir. Ona göre, bu ihtimalden dolayı buna dayanılarak delil getirilemez.253 

Eğer Hz. Peygamber şer‘u men kablenâ’ya uymuş olsaydı zıhâr ve miras gibi 

konularda vahiy beklemezdi. Şîrâzî bu delili, Hz. Peygamber’in Tevrat’ın değiştirilmiş 

olmasından dolayı Tevrat’taki hükümlere müracaat etmenin mümkün olmaması 

sebebiyle hükmü vahiy cihetinden beklediğini belirterek çürütmektedir. Ayrıca Hz. 

Peygamber’in kendinden önceki şeriatlara ait bazı hükümlerle amel ettiğini 

																																																								
250 Şîrâzî, et-Tebsıra, s. 287. 
251 Şîrâzî, et-Tebsıra, s. 287-288; Şîrâzî, Şerhu’l-Luma‘, I, 531. 
252 Şîrâzî, et-Tebsıra, s. 288; Şîrâzî, Şerhu’l-Luma‘, I, 531. 
253 Şîrâzî, et-Tebsıra, s. 288; Şîrâzî, Şerhu’l-Luma‘, I, 531. 
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bildirmektedir. Hz. Peygamber’in Beytü’l-Makdis’e doğru namaz kılmasını 254  ve 

Yahudilerin recmine Tevrat ile hükmetmesini255 bu konuyla ilgili somut örnekler olarak 

zikredip, bu delilin geçersizliğini ortaya koymaktadır. 

4. Şer‘u Men Kablenâ’nın Delil Değeri 

Tebsıra adlı eserinde şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcılığını kabul eden 

Şîrâzî’nin önceki şeriatların Hz. Peygamber’in gönderilmesiyle nefyedilmediğini 

savunması,256 prensip olarak şer‘u men kablenâ’nın neshedildiği gibi bir düşünceye 

sahip olmadığını göstermektedir. Bu durum, önceki şeriatlara ait hükümleri bağlayıcı 

kabul ettiğini ortaya koymaktadır. Öte yandan Şîrâzî, Luma‘ ve Şerhu’l-Luma‘ adlı 

eserlerinde tam tersini, yani önceki şeriatların bağlayıcı olmadığı görüşünü 

savunmaktadır. Dolayısıyla Şîrâzî’nin son görüşünde, şer‘u men kablenâ’yı hükme 

mesned teşkil edecek bir delil olarak değerlendirmediği ortaya çıkmaktadır.  

B. Cüveynî’nin Fıkıh Usûlü Eserlerinde Şer‘u Men Kablenâ  

1. Şer‘u Men Kablenâ Konusunun Eserin Tasnifindeki Yeri ve İşleniş 

Biçimi 

Şer‘u men kablenâ konusu, Cüveynî’nin usûl alanında telif ettiği iki eseri 

dikkate alınarak incelenmiştir. Bunlar, Kitâbu’t-Telhîs fî usûli’l-fıkh ile el-Burhân fî 

usûli’l-fıkh adlı eserleridir. Biri erken dönem, diğeri ise olgunluk dönemi eseri olduğu 

için bunlar arasında bir takım farklılıklar göze çarpmaktadır. Bunlardan bir tanesi uslup 

farklılığıdır. Telhîs’te konuyu soru-cevap usulüyle ele alan Cüveynî, Burhân’da mesele 

mesele incelemektedir. İ kinci farklılık ise, Burhân’da Cüveynî’nin bazı görüşlerinin 

değişmesi ve Kâdî olarak isimlendirdiği ve eserleri aracılığıyla talebesi olduğu257 

Bâkıllânî’nin görüşlerine muhalefet etmesidir. Telhîs’in hocası Bakıllânî’nin eseri olan 

et-Takrîb ve’l-irşâd’ın bir özeti mahiyetinde olduğu dikkate alındığında, 258 Cüveynî’nin 

																																																								
254 Şîrâzî, et-Tebsıra, s. 288. 
255  Şîrâzî, Şerhu’l-Luma‘, I, 531-532. 
256 Şîrâzî, et-Tebsıra, s. 286; Şîrâzî, Şerhu’l-Luma‘, I, 529. 
257 Gölcük, Bâkıllânî ve İnsanın Fiilleri, s. 40.  
258 Köksal-Dönmez, “Usûl-i Fıkıh”, XLII, 203. 



	
	

55	

Burhân’da bazı görüşlerden vazgeçip kendi özgün fikirlerini ortaya koyduğu 

anlaşılmaktadır.  

Cüveynî şer‘u men kablenâ konusunu, her iki eserde de “Resulullah’ın fiilleri” 

babından sonra ayrı bir başlık altında incelemektedir. Cüveynî’nin bu konu hakkındaki 

görüşlerini analiz ederken olgunluk dönemi eseri olması dolayısıyla Burhân esas 

alınacak ve gerekli yerlerde Telhîs’e değinilecektir. 

Cüveynî Burhân’da “Şer‘u men kablenâ’ya bağlanma” başlığı altında incelediği 

şer‘u men kablenâ’yı, Telhîs’te “Resulullah Peygamberlikten önce ve sonra kendinden 

önceki peygamberlerin şeriatlarına uymuş mudur?” şeklindeki bir soru ile ele 

almaktadır. Cüveynî Telhîs’te ilk olarak peygamberlikten önceki durumu 

incelemektedir. Burhân’da ise bu konuya şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcılığı 

meselesinden sonra yer vermektedir. Telhîs’teki tertibinin sebebi, Cüveynî’nin şer‘u 

men kablenâ’nın bağlayıcılığı hususunda peygamberlikten öncesi ve sonrası ile ilgili 

görüşler arasında bir bağlantı kurmasından kaynaklanabilir. Şöyle ki, Cüveynî Telhîs’te 

Hz. Peygamber’in bi‘setten evvel önceki şeriatlara uymasını aklen imkansız 

görmeyenlerin, sonra da görmediklerini; peygamberlikten evvel imkansız görenlerin ise, 

sonra da mümkün görmediklerini ifade etmektedir.259  

Cüveynî her iki eserde de konuyu cedel yöntemiyle ele almaktadır. Ancak bu 

yöntemin Telhîs’te daha etkili olduğu gözlemlenmektedir. Şöyle ki, Cüveynî Telhîs’te 

bu konu hakkındaki tüm görüş ve delilleri ayrıntılarıyla ele alıp bunları çürütme yoluna 

gitmektedir. Burhân’da ise konuyu veciz bir şekilde sunmasından dolayı bu yöntem 

Telhîs’te olduğu kadar müessir değildir. Nitekim Burhân’da önceki şeriatların 

bağlayıcılığı ile ilgili görüşlerin delillerini ele alırken Mu‘tezile’nin delilini çürütmeye 

çalışmamaktadır.   

Cüveynî’nin Mutezile ile diğer grupların delillerini çürütürken kullandığı uslup 

farklılığı Eş’arî-Mutezile çekişmesininin bir yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. 

Genelde eleştiride bulunurken görüş sahiplerini açıklamayan Cüveynî’nin Mu‘tezile’yi 

																																																								
259 Cüveynî, et-Telhîs, II, 264. 
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zikretmekten çekinmemesi ve görüşlerinin batıl asıllara dayandığını söyleyerek oldukça 

sert bir uslup kullanması bu izlenimi uyandırmaktadır.  

2. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcılığıyla İlgili Görüşler 

Birinci Görüş: Neshedildiğine dair bir delil bulunmadığı sürece şer‘u men 

kablenâ’ya ait hükümler müslümanlar için de bağlayıcıdır. Cüveynî, İmam Şâfiî’nin bu 

görüşe meyilli olduğunu, “Kitâbu’l-Et‘ime”sinde bu asıl üzerine birkaç kaide bina 

ettiğini ve ashabının çoğunun da onu izlediğini belirtmektedir. 

İkinci Görüş: Bu görüş sahipleri önceki şeriatlara ait hükümlerin bağlayıcı 

olmadığını savunurlar. Ancak bu görüş sahiplerini de ikiye ayırmak mümkündür. 

Mutezile’den bir gruba göre, şer‘u men kablenâ’ya bağlanmak aklen caiz değildir. Diğer 

bir grup alim ise, bunun aklen imkansız olmayıp şer‘an memnu olduğunu 

savunmaktadır.260  

Cüveynî bu konuyla ilgili görüşleri naklettikten sonra benimsediği görüşü beyan 

etmektedir. Cüveynî, ikinci görüşe tekabül eden, neshine dair bir hüküm bulunmadığı 

sürece şer‘u men kablenâ’nın hükümlerine uymanın aklen imkansız olmadığı, ancak 

önceki şeriatların hükümlerine uymadığımızın şer‘an sabit olduğu görüşünü tercih 

etmektedir.  261   

3. Delillerin İncelenmesi 

a. Birinci Görüşü Savunanların Delillerinin Çürütülmesi 

Cüveynî, şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcı olduğunu kabul eden fakihlerin Âl-i 

İmrân 3/68, 262  Hac 22/78, 263  Şûrâ 42/13 264  ayetlerine dayandığını, ancak mezkur 

ayetlerde kastedilenin müşrikleri red ve peygamberlerin tevhid konusunda uzlaştıklarını 

açıklamak olduğunu savunmaktadır. Nitekim müşriklerle sınandığında Hz. 

																																																								
260 Cüveynî, el-Burhân, I, 503. 
261 Cüveynî, el-Burhân, I, 504. 
262 Âl-i İmrân 3/68: Şüphesiz, insanların İbrahim'e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu 

peygamber (Muhammed) ve mü'minlerdir. Allah da mü'minlerin dostudur. 
263 Hac 22/78: Babanız İbrahim'in dinine uyun.’ 
264 Şûrâ 42/13"Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!" diye Nûh'a emrettiğini, sana 

vahyettiğini, İbrâhim'e, Mûsâ'ya ve İsâ'ya emrettiğini size de din kıldı.  
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Peygamber’e, tevhidi teyid etme ve putlara tapmaktan menetme hususunda Hz. 

İbrahim’in söylediklerini ihtiva eden ayetlerin nazil olduğunu söylemektedir.265  

b. İkinci Görüşü Savunanların Delilleri ve Buna Karşı Yöneltilen 

İtirazların Çürütülmesi 

ba. Naklî Deliller 

Önceki şeriatların bağlayıcı olmasının şer‘an memnu olduğunu savunanlar, delil 

olarak Hz. Ömer’in İsrailoğullarının kıssaları için Yahudilere başvurduğu haberinin Hz. 

Peygamber’e ulaştığında, Hz. Peygamber’in Hz. Ömer’i bu davranıştan menettiği ve 

İmran’ın oğlunun (Hz. Musa) hayatta olması durumunda, onun da kendisine tabi 

olmaktan başka birşey yapmayacağını buyurduğu rivayeti266 öne sürmektedirler.267  

bb. Aklî Deliller 

Önceki şeriatlara uymanın aklen imkansız olduğunu savunan Mutezile’ye göre, 

bu durum şeriatımızda bir eksikliğin bulunduğu ve bizden öncekilere müracaat etmeye 

ihtiyaç duyduğumuz anlamına gelmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber’in şeriatı ile 

mevkiini düşürmektedir.268  

Cüveynî’nin önceki şeriatların bağlayıcı olmadığını savunurken dayandığı kat‘î 

şer‘î delil ise, Hz. Peygamber’in ashabının olayları Kitab ve Sünnet’e götürüp burada 

hüküm bulamadığında, Kitap ve Sünnet’e bağlı kalarak ictihadda bulunmuş ve önceki 

peygamberlerin kitaplarına müracaat etmemiş olmalarıdır.269 

Ashabın önceki şeriatlara müracaat etmemesinin nedeninin önceki din 

mensuplarının kitaplarını tahrif etmelerinden ve kendilerine nazil olan şekli 

																																																								
265 Cüveynî, el-Burhân, I, 506. 
266 Bu hadisin farklı ifadelerle kaynağı şudur: Ahmed b. Hanbel III, 387, 338, 471; IV, 266; Abdurrezzâk, 

Musannef, VI, 113, 114; X, 313-314. 
267 Cüveynî, el-Burhân, I, 503-504. 
268 Cüveynî, el-Burhân, I, 503. 
269 Cüveynî, el-Burhân, I, 504. 
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değiştirmelerinden kaynaklandığını öne sürerek itiraz edenlere karşı, Cüveynî bu 

görüşün birkaç yönden batıl olduğunu ifade etmektedir.270  

Birincisi, bu söyledikleri önceki şeriatlara ittibanın bu şeriatların karışık ve 

bozulmuş olmalarından dolayı gerekli olmadığı sonucuna götürmektedir. Bu durum 

onların aynı görüşte -yani önceki şeriatların bağlayıcı olmadığı hususunda- birleşip, 

görüşün illetinde ihtilaf ettikleri anlamına gelmektedir.271  

İkincisi, şer‘u men kablenâ’ya bağlanmamız gerekseydi, Şâri‘ gerekli 

hükümlerden yoksun kalmamamız için karışıklık bulunan yerleri bize bildirirdi.272 

Üçüncüsü, değiştirilmiş olan kısımlar üzerinde bilgi sahibi olan bir grup din 

adamı müslüman olmuştur. Bunlardan biri Allah Teâlâ’nın “…yanında kitap bilgisi 

bulunanlar…” 273  ve “…İsrailoğullarından bir şâhit de bunun benzerini (Tevrat'ta 

görerek) şahitlik edip inandığı halde, siz yine de büyüklük taslamışsanız…” 274 

ayetlerinde şahitlik ettiği Abdullah b. Selâm’dır (v. 43/663-64). Hz. Ömer döneminde 

müslüman olan Ka‘bu’l-Ahbâr da (v. 32/652-53?) din bilimleri ve kitaplar hakkında 

derin bir kavrayışa sahip bir alimdir. Cüveynî’ye göre, hiçbir dönemde imamların 

geçmiş dinlerin hükümlerine tabi olmaya müracaat ettiklerinin sabit olmaması, kat’î ve 

şer’î olarak şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcı olmadığı sonucuna götürür.275   

4. Hz. Peygamber’in Bi‘setten Evvel Önceki Şeriatlara Uyup Uymadığı 

Meselesi 

Cüveynî, usûlcüler tarafından Resulullah’ın peygamberlikten önceki durumunun 

aidiyet ve faydasının tarih sahasına raci olduğunun öne sürüldüğünü, ancak bu konunun 

kaynağının usûle dayandığını belirtse de, Cüveynî’nin bununla ne ifade etmek istediği 

kapalı kalmıştır.276 

																																																								
270 Cüveynî, el-Burhân, I, 505. 
271 Cüveynî, el-Burhân, I, 505. 
272 Cüveynî, el-Burhân, I, 505. 
273 Ra‘d 13/43. 
274 Ahkâf 46/10. 
275 Cüveynî, el-Burhân, I, 505-506. 
276 Bkz. Cüveynî, el-Burhân, I, 506-507. 
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Cüveynî, Mu‘tezile’nin Hz. Peygamber’in peygamberlikten önce herhangi bir 

peygambere uymadığı görüşünü benimsediğini nakletmektedir. Dayandıkları delil ise, 

Hz. Peygamber’in önceki peygamberlere tabi olmasının, peygamber olarak 

gönderildiğinde kendisinde bir kusur oluşturacağıdır.277   

Cüveynî bu görüşün iki batıl asla dayandığını savunmaktadır. Birincisi, hüsün-

kubuh hakkındaki sözleridir. Cüveynî, bunun batıl olduğunu daha önce açıkladığını 

belirtmektedir. İ kincisi, Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara ittibasının mevkiinde bir 

noksanlığa yol açmasıdır. Cüveynî bu sözlerin defalarca tekrarlandığını ve sakıt 

olduğunun açıklandığını söylemektedir.278 

Bu konuyla ilgili bir diğer görüş ise, Hz. Peygamber’in -bir önceki meselede 

sunulduğu üzere- Hz. İ brahim’in şeriatı üzere olduğudur. Cüveynî, bu konuyla ilgili 

ayetlerin tevhidle alakalı olarak varid olduklarının daha önce açıkladığını 

belirtmektedir. Ayrıca bu meselede bu ayetlere tutunmanın kat’î bir delil olmadığını 

savunmaktadır. Zira bunlar zahir olup te‘vile açıktır. Oysa kat’îyyata çevirerek zahirlere 

tutunulamayacağını söylemektedir. Ayrıca, bu delilin “Nûh'a emrettiğini,…, size de din 

kıldı.”279 ayetiyle çeliştiğini ifade etmektedir. Cüveynî, bu ayet ile irtibat kurarak Hz. 

Peygamber’in Hz. Nuh’un şeriatına uyduğu görüşünü benimseyenlerin, Hz. İbrahim ile 

ilgili ayet ile çeliştiklerini ifade etmektedir.280 

Cüveynî, kendilerini tahkik ehline nisbet eden bir grubun Hz. Peygamber’in Hz. 

İsa’nın şeriatı üzere olduğunu kabul ettiğini nakletmektedir. Bunlara göre, bu şeriat Hz. 

Peygamber’den önceki son şeriat olup, Hz. Peygamber’in de dahil olduğu halkın 

tamamı bu şeriat ile sorumlu idi. Cüveynî bu görüşün, Hz. İ sa’nın insanlığın tümüne 

gönderildiğinin sabit olmaması açısından isabetli olmadığını savunmaktadır. Şöyle ki, 

onlara gönderildiği sabit olsaydı, Hz. İ sa’nın şeriatının, alimler tarafından öğretilmesi 

																																																								
277 Cüveynî, el-Burhân, I, 507. 
278 Cüveynî, el-Burhân, I, 507. 
279 Şûrâ 42/13. 
280 Cüveynî, el-Burhân, I, 507-508. 
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gerekirdi ve zaman geçtikçe bu şeriata çağırılmaya devam edilirdi. Oysa şeriatlar sona 

erdiklerinde, onlar ile sorumluluk ortadan kalkar.281 

Cüveynî son olarak Kâdî olarak adlandırdığı hocası Bakıllânî’nin görüşüne yer 

vermektedir. Bakıllânî, Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uymadığını savunsa da, bu 

görüşe Mu‘tezile’nin çıkış noktasıyla yaklaşmamaktadır. Aksine bunun aklen cevazına 

hükmetmektedir. Ancak Resulullah’ın bir dine bağlı olması durumunda bunun 

peygamber olarak gönderildiğinde gündeme geleceğini, kendinden sonraki dönemlerde 

birilerinin bundan bahsetmesi gerekeceğini ve bunun adetin derinliklerinde saklı 

kalamayacağını söylemektedir.282  

Cüveynî, Bakıllânî’nin bu görüşüne katılmamaktadır. Ona göre, Hz. 

Peygamber’in peygamberlikten evvel bir şeriata uyup uymamasının karışık bir konu 

olması dolayısıyla, bununla ilgili olumlu veya olumsuz kesin bir görüş belirtmek 

mümkün değildir. Kâdî’nin söylediklerini kendi sistematiğinde kabul etmekle beraber, 

bu görüşe Resûlullah’ın hiçbir dine uymamasının da nakledilmesi gerekeceğini öne 

sürerek karşı çıkılabileceğini ifade etmektedir. Hatta bu durumun, Kâdî’nin söylediğine 

nazaran alışılmıştan daha uzak ve yeni olduğunu söylemektedir. Dolayısıyla Cüveynî’ye 

göre, bu iki görüş birbiriyle çelişik olup, insanların Hz. Peygamber’in peygamberlikten 

önceki dinini araştırmaktan uzak durmuş olmaları, Hz. Peygamber döneminde adete 

aykırı olarak gerçekleşen birçok durumdan biri olarak kabul edilebilir.283  

Yukarıda zikredilen görüş, Cüveynî’nin uslubundaki değişime işaret etmesi 

bakımından önemlidir. Şöyle ki, Telhîs’te bu konu hakkında daha kesin ifadeler 

kullandığı halde, Burhân’da daha ihtiyatlı davrandığı gözlemlenmektedir. Cüveynî’nin 

bu konu hakkındaki görüşü hocası Bakıllânî ile arasındaki kopuşlardan birine işaret 

etmektedir. Zira Cüveynî, Telhîs’te Ehl-i hak olarak tavsif ettiği grubun, Hz. 

Peygamber’in peygamberlikten önce bir peygambere uymasının caiz olduğunu kabul 

ettiklerini, ancak bu durumun gerçekleşmemesinin sem‘an sabit olduğunu belirtip 

																																																								
281 Cüveynî, el-Burhân, I, 508. 
282 Cüveynî, el-Burhân, I, 508-509. 
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kendisinin de bu görüşte olduğunu ifade etmektedir.284 Burhân’da ise bu konu hakkında 

görüş belirtmemeyi tercih etmektedir. 

5. Şer‘u Men Kablenâ’nın Delil Değeri 

Cüveynî’nin şer‘u men kablenâ’yı bağlayıcı kabul etmemesi ona bir delil değeri 

vermediğini göstermektedir. Cüveynî’nin bağlayıcılığını tartıştığı şer‘u men kablenâ ise, 

Kur’an ve Sünnet’te yer alıp neshedildiği veya geçerliliğini sürdürdüğü hususunda 

herhangi bir bilgi bulunmayan hükümlerdir. Zira Kur’an ve Sünnet dışında önceki 

şeriatlara ait hükümleri delil olarak kabul etmemektedir. Kur’an ve Sünnet ile 

neshedildiği bildirilen hükümlerin geçersizliği açıktır. Cüveynî, naslarda yer alıp 

geçerliliğini devam ettirdiği bildirilen hükümleri Kur’an ve Sünnet delillerine dahil 

etmektedir. Nitekim Telhîs’te ümmetin, peygamberlikten sonra sabit olan hükümlerin 

hepsinin Hz. Peygamber’in şeriatına izafe edilmesi konusunda ittifak ettiğini nakletmesi 

buna işaret etmektedir. 285  Yine Telhîs’te önceki şeriatlar ile sorumlu olduğumuz 

hükümlerin, yalnızca Hz. Peygamber’e vahyedilen hükümler olduğunu kabul edenleri 

de sert bir şekilde eleştirmektedir. Zira Cüveynî’ye göre bu görüş doğru olsaydı Hz. 

Peygamber’in önceki kitaplara ve şeriatlara tabi olmakla sorumlu olması gerekirdi. 

Oysa, Hz. Peygamber’in hükümleri önceki şeriatlara isnad etmemesi, şeriatın yeni 

emirlerle sabit olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Cüveynî, önceki şeriatlara ait 

hükümlere ulaşmakla sorumlu olmadığımızı ve Hz. Peygamber’den nakledilen 

hükümlerin önceki şeriatlara dayanmadığını savunmaktadır.286 Ona göre, Resulullah’ın 

ancak yeni emirlerle sabit olan hükümlere uyması gerekmektedir. Bunlar arasında ise, 

önceki şeriatlara denk düşenler olduğu gibi, bunlara muhalif olanlar da 

bulunmaktadır.287 

																																																								
284 Cüveynî, et-Telhîs, II, 259. 
285 Cüveynî, et-Telhîs, II, 274. 
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C. Gazzâlî’nin el-Mustasfâ Adlı Eserinde Şer‘u Men Kablenâ  

1. Şer‘u Men Kablenâ Konusunun Eserin Tasnifindeki Yeri ve İşleniş 

Biçimi 

Şer‘u men kablenâ konusu, Gazzâlî’nin hayatının sonlarına doğru (503/1109) 

kaleme aldığı288 el-Mustasfâ adlı meşhur eseri esas alınarak incelenmiştir. Gazzâlî erken 

dönem eseri olan el-Menhûl’da bu konuya yer vermiş olsa da,289 buradaki bilgilerin 

hocası Cüveynî’nin el-Burhân’ına oldukça benzemesinden dolayı ele alınmayacaktır. 

Gazzâlî el-Mustasfâ’da şer‘u men kablenâ’yı aslî delillerden sonra, mevhûm deliller üst 

başlığı altında ilk sırada incelemektedir. Diğer mevhûm deliller ise sahabî sözü, istihsân 

ve istislâhtır. Mezkur dört delilin aslî olmadıkları halde öyle zannedildiklerini ifade 

etmektedir. Gazzâlî, delilleri sahih ve mevhûm şeklinde ayırarak müstakil bir tasnifin 

mimarı olur. Gazzâlî’nin bu eserde yaptığı tasniflerle fıkıh usûlü eserlerinin 

sistemleşmesinde çok önemli bir etkisinin olduğu bilinmektedir. 290  Buna ilaveten 

okuyucunun meselenin özünü kaçırmaması için önemli gördüğü yerlere dikkat çekmesi 

konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. 

Gazzâlî bu eserinde iki hususa önem vermektedir: tanımlama ve burhan ile 

delillendirme. Gazzâlî’nin bu girişiminin çıkış noktası, eserinin başında ele alarak 

önemini vurguladığı mantık ilmiyle alakalı olan ve bilginin ilk basamaklarını oluşturan 

tasavvur ve tasdîke dayanmaktadır.291 Gazzâlî, şer‘u men kablenâ’yı “daha önceki 

peygamberlerin, bizim şeriatımız tarafından neshedildiği açıklanmayan şeriatları” 

olarak tanımlamaktadır.292  

Gazzâlî, şer‘u men kablenâ konusunu Hz. Peygamber’in bi‘setten evvel, önceki 

peygamberlerden birinin şeriatıyla mükellef olup olmadığı meselesiyle başlayarak tahlil 

																																																								
288 Apaydın, “Bir İslam Hukukçusu Olarak Gazâlî”, s. 40. 
289 Bkz. Gazzâlî, el-Menhûl, ss.231-234. 
290 Dönmez, “Gazzâlî”, DİA, XIII, 512. 
291 Laoust, “La théorie des fondements du droit dans le Mustasfā de Gazālî”, s. 353. 
292 Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 245. 
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etmektedir. Ancak daha sonra bu konuyla ilgili esas olarak peygamberlikten sonraki 

durumu kastettiğini belirtmeyi ihmal etmemektedir.293  

2. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcılığı İle İlgili Görüşler  

Gazzâlî, Hz. Peygamber’in bi‘setten sonra önceki şeriatlara uymasının aklen 

caiz ve sem‘an vâki olduğunu belirtmektedir. Ancak daha sonraki açıklamalarından 

anlaşıldığı kadarıyla, Gazzâlî’nin bunu sadece Kur’an ve Sünnet’te geçerliliği bildirilen 

önceki şeriatlara ait hükümlerle sınırladığı ortaya çıkmaktadır.294 

Gazzâlî, Allah Teâlâ’nın kullarını önceki şeriatlardan, yeni bir şeriattan veya bir 

kısmı önceki şeriatlardan bir kısmı yeni bir şeriattan olmak üzere istediğiyle sorumlu 

tutabileceğini ve bu ihtimallerin hiçbirisinin ne bizzat ne de taşıdıkları bir mefsedetten 

dolayı imkansız olduğunu ifade etmektedir. Daha sonra ise, Kaderîlerin bu konu 

hakkındaki görüşlerini ele alıp onlara cevap vermektedir.295   

Buna göre, Kaderîlerden bazılarının bir peygamberin ancak yeni başlayan bir 

şeriat ile gönderilmesinin caiz olduğunu ve yeni bir şey getirmeyecekse 

gönderilmesinde bir faydanın olmayacağını öne sürüp Allah Teâlâ’nın bir peygamberi 

fayda olmaksızın göndermeyeceğini söylediklerini nakletmektedir. Gazzâlî, bu görüşü 

eleştirmeden evvel, Kaderîlerin bununla belki de birinci şeriatın olduğu gibi kalıp, daha 

sonra gelen şeriatın hiçbir ekleme içermemesine karşı olduklarını kastettiklerini 

söylemektedir.296   

Gazzâlî, buna karşı iki peygamberin birlikte gönderilmesinin Hz. Peygamber’in 

önceki şeriatlara uymasının cevazına delâlet ettiğini belirtmektedir. Bu bağlamda, Allah 

Teâlâ’nın “Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de 

onlara üçüncü bir elçi ile destek vermiştik. Onlar, "Şüphesiz biz size gönderilmiş 

elçileriz" dediler.”297 ayetiyle beraber, Hz. Musa ile Hz. Harun ve Hz. Davud ile Hz. 

Süleyman’ın birlikte gönderilmelerini delil olarak zikretmektedir. Bu düşünceyi biraz 

																																																								
293 Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 248. 
294 Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 248-249. 
295 Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 249. 
296 Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 249. 
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daha ilerletip, görmek için bir tane yeterken iki gözün yaratılmasının da buna işaret 

edebileceğini belirtse de, Gazzâlî’nin bu ifadelerinin konuyla alakası olmayan bir 

yorum olduğunu düşünmekteyiz. Sonuç olarak Gazzâlî’ye göre, Kaderîlerin Allah’ın 

fiillerinde fayda aramak üzerine bina ettikleri görüşlerinin herhangi bir dayanağı 

bulunmamaktadır.298 

Sem‘an vukûuna gelince, Gazzâlî’ye göre imanın gerekliliği, zina, hırsızlık, katil 

ve küfrün haram olmasının neshedilmemesi, şeriatımızın şeriatların tümünü toptan 

neshetmeyip bazı hükümleri devam ettirdiğini ortaya koymaktadır. Allah Teâlâ bu 

hükümlerin bir kısmını Hz. Peygamber’e indirilen yeni bir hitapla, bir kısmını ise başka 

peygamberlere inen hitap ile sorumlu tutmuştur. Hz. Peygamber’e ancak önceki 

peygamberlerin şeriatlarına muhalif olduğu hükümlerde yeni bir şeriat indirmiştir. Hz. 

Peygamber bir hadiseyle karşılaştığında, kendinden öncekilere muhalif bir vahyin nazil 

olması durumu hariç, kendisine onların dinlerine tabi olmak gerekmiştir.299  

Gazzâlî, yukarıda ifade edildiği üzere geçerliliklerini sürdürdükleri bildirilen 

hükümlerin bağlayıcı olduğunu belirttikten sonra, şer‘u men kablenâ ile ilgili 

tartışmanın özünün Kur’an ve Sünnet’te geçen önceki şeriatlara ait hükümlerden 

geçerliliklerini devam ettirdikleri veya yitirdikleri hakkında bilginin bulunmadığı 

hükümlerle ilgili olduğunu açıklamaktadır. Bu konuda, Hz. Peygamber’in kendinden 

önceki şeriatlarla sorumlu tutulmadığı görüşünün tercihe şayân olduğunu dayanaklarıyla 

belirttikten sonra, kendisine muhalif olan görüşün delillerine yer verip bunları 

çürütmeye çalışmaktadır.300 

3. Delillerin İncelenmesi 

a. Önceki Şeriatların Bağlayıcı Olmadığını Savunanların Delilleri 

Bu konuyla ilgili esas itibariyle dört delil sunan Gazzâlî, bu delillere karşı 

yöneltilen itirazları tek tek ele alıp çürütmektedir.  

aa. Naklî Deliller 

																																																								
298 Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 249-250. 
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Hz. Peygamber Muaz’ı Yemen’e gönderirken ona ne ile hükmedeceğini sormuş, 

Muaz da Kitap, Sünnet ve ictihadla hükmedeceğini söylemiş ancak Tevrat, İ ncil ve 

önceki şeriatlardan söz etmemiştir. Resûlullah da onu tasvip etmiştir.301 Eğer önceki 

şeriatlara ait hükümler kaynak olsaydı, ictihada ancak bunlara da başvurulamadığında 

gidilebilirdi.302   

Gazzâlî, Muaz’ın Tevrat ve İncil’i zikretmemesinin sebebinin Kitap’ta bunlara 

başvurmaya delâlet eden ayetlerin bulunmasından kaynaklandığını -dolayısıyla Kitap ile 

zımnen Tevrat ve İncil’in de kastedilebileceğini- savunanlara karşı, bu ayetlerin delil 

teşkil etmediğini belirtmektedir. Şöyle ki, Kur’an-ı Kerim’de “(Ey ümmetler!) Her 

birinize bir şerîat ve bir yol verdik.”303 buyurulmuştur ve Hz. Peygamber “Musa hayatta 

olsaydı, bana tabi olmaktan başka yapacağı bir şey yoktu.”304 demiştir. Ayrıca Kitap’ta 

Sünnet’e tabi olma ve kıyasa delâlet eden ayetler olmasına rağmen Muaz bunları ayrıca 

zikretmiştir. Dolayısıyla Muaz, Kitap ile önceki şeriatları kastetmiş olsaydı, Sünnet ve 

ictihaddan da söz etmeyip Kitab’ı zikretmekle yetinmesi gerekirdi. Muaz hüküm 

kaynaklarını ayrıntılı olarak zikrettiyse, önceki şeriatların bağlayıcı olmadığı ortaya 

çıkmaktadır. Aksi takdirde önceki şeriatlar açıklanması gereken kaynakların başında 

gelirdi.305   

Tevrat ve İncil’in “Kitap” kelimesinde mündemiç olduğunu söyleyenlere karşı, 

Gazzâlî “Kitap” ve “Sünnet”in yan yana zikredildiğinde, “Kitab”ın müslümanların 

zihinlerinde Kur’an’dan başka bir anlama gelmediğini belirtmektedir. Ayrıca Gazzâlî’ye 

göre, Muaz’dan Kur’an gibi Tevrat ve İncil’i de öğrendiği ve bunlardan tahrif edilmiş 

olanlarını ayırmaya gayret ettiği gibi hiçbir kayıt gelmediği halde, Muaz’ın önceki 

şeriatları zımnen zikretmiş olabileceği düşünülemez. Bu durum gerekli olsaydı, 

sahabenin bunları öğrenmesi gerekirdi. Zira bunlar, sadece bir kısmı neshedilen 

indirilmiş kitaplar olup, bazı hükümlerin kaynağını oluşturmaktadır. Kur’an’ın 

ezberlenmesinin sebebi de budur. Hz. Ömer’in Tevrat’tan bir sayfa okumasına Hz. 

																																																								
301 Ebû Davud, Akdiye, 11; Tirmizî, Ahkâm, 3. 
302 Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 251. 
303 Mâide 5/48. 
304 Ahmed b. Hanbel III, 387, Krş. Ahmed b. Hanbel, III, 338, 471; IV, 266; Abdurrezzâk, Musannef, VI, 

113, 114; X, 313-314.  
305 Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 251-252. 
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Peygamber’in iki gözü kızaracak derecede sinirlenip306 Hz. Ömer’e “Musa hayatta 

olsaydı bana uymaktan başka yapacak bir şeyi olmazdı.”307 buyurması, bu durumun 

mümkün olmadığını ortaya koymaktadır. 308  

ab. Aklî Deliller 

Eğer Hz. Peygamber önceki şeriatlarla sorumlu olsaydı, bunlara müracaat 

etmesi, bunları araştırması ve zıhâr, muhsan olanların recmi ve miras hususunda vahiy 

beklemeyip, özellikle her ümmet için zaruri olan ve Tevrat’ta da bulunan bu 

hükümlerde onlara başvurması gerekirdi. Eğer bunlara bu şeriatların sona ermiş ve 

tahrife uğramış olmalarından dolayı başvurmadıysa, bu durum onlara uymaya mani 

olmaktadır. Öte yandan önceki şeriatlara uymak mümkün olsaydı, şeriatlarını 

araştırmak ve öğrenmek gerekirdi. Oysa Hz. Peygamber, Yahudilere recmin kendi 

dinlerine muhalif olmadığını kendilerine öğretmek için Tevrat’a başvurduğu durum 

hariç, önceki şeriatlara müracaat etmemiştir.309  

Eğer önceki şeriatlar kaynak olsaydı, tıpkı Kur’an ve Sünnet gibi, bunların 

öğrenilmesi, nakledilmesi ve ezberlenmesi farz-ı kifayelerden sayılırdı; sahabenin de 

haberlerin nakledilmesi konusunda gayret gösterdikleri gibi, bu hükümleri öğrenmek 

için bunlara müracaat etmeleri gerekirdi. Nitekim aralarında ihlilaf ettikleri avl, dedenin 

mirastan payı, mufavvada, ümmü veledin satılması ve içki haddi gibi önceki din ve 

kitaplarda hükmü bulunan birçok mesele geçmiştir. Oysa yaşadıkları uzun hayatta, 

birçok mesele ile karşılaşıp ihtilaf etmelerine rağmen ve aralarında sözlerinin delil teşkil 

edebileceği Abdullah b. Selâm, Ka‘bu’l-Ahbâr ve Vehb b. Münebbih (v. 114/732) gibi 

din bilginlerinden müslüman olanlar bulunduğu halde, bu durumlardan birinde dahi 

Tevrat’a başvurdukları nakledilmemiştir.310   

																																																								
306 Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 252. 
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Ayrıca kıyasa ancak Kitap’ta hükmünün bulunduğu hususunda ümitsizliğe 

düştükten sonra başvurulabilir. Bu durumda Kitap’ta hükmün bulunduğu 

bilinemeyeceğinden dolayı kıyasa müracaat etmek de mümkün olmayacaktır.311 

Bu şeriatın nasih olduğu ve Peygamberimiz’in şeriatı olduğu hususunda 

ümmetin tamamı ittifak etmiştir. Hz. Peygamber kendi şeriatı dışındakilere uymuş 

olsaydı Şâri‘ değil, haber verici ve şeriat sahibi değil, nakledicisi olurdu.312  

b. Önceki Şeriatların Bağlayıcı Olduğunu Savunanların Delillerinin 

Çürütülmesi 

Gazzâlî’nin muhalif olarak adlandırdığı grubun tutunduğu beş ayet ve üç hadis 

vardır. Bu ayetlerden birincisi, Allah Teâlâ’nın peygamberleri zikrettikten sonra 

buyurduğu “İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği (hüdâ) kimselerdir. (Ey 

Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola (hidayetlerine) uy.”313 mealindeki ayettir. 

Gazzâlî burada “hüdâ” kelimesiyle kastedilenin tevhid, Allah’ın birliği ve sıfatlarına 

delâlet eden aklî deliller olduğunu söylemektedir. Bunu da iki delil ile 

temellendirmektedir. Birincisi, Allah Teâlâ’nın “onlara uy” değil, “onların hidayetlerine 

uy” demesidir. Onların hidayetleri kendilerine nisbet edilmeyen delillerdir. Kendilerine 

nisbet edilen şey ise şeriattır. Dolayısıyla “şeriatlarına uymak”, “onlara uymak” 

anlamına gelir. İkincisi, şeriatları farklı olup nasih ve mensuh hükümler içerirken, Hz. 

Peygamber’in şeriatların tümüne uymakla emrolunması mümkün değildir. Ayrıca 

şeriatlar birbirinden farklı iken, bunların hepsini araştırması da mümkün değildir. O 

halde, “hüdâ” kelimesiyle peygamberlerin hepsinde ortak olan bir şey, yani tevhid 

kastedilmiştir.314   

İkincisi, “Sonra da sana, "Hakka yönelen İ brahim'in dinine uy." diye 

vahyettik.”315 ayetidir. Hz. Peygamber’in Hz. İ brahim’in dinine/şeriatına uyduğunu 

savunanlar bu ayete dayanmaktadırlar. Gazzâlî, bir önceki ayetin bunu savunanların 

görüşüyle çeliştiğini ve bu ayetin kendileri için hüccet olmadığını ifade etmektedir. Zira 
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ona göre, “sana vahyettik” sözüyle Allah Teâlâ’nın başka peygamberlere değil, yalnızca 

kendisine vahyettiklerinin kastedilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Allah Teâlâ’nın Hz. 

Peygamber’e Hz. İbrahim’e uymasını emretmesi, onun yaptığı gibi yapması anlamına 

gelmektedir, ona tabi olması ve ümmetinden biri olması manasına gelmez. Allah Teâlâ, 

“Kendini bilmeyenden başka İ brahim'in dininden kim yüz çevirir?”316 buyurmaktadır. 

Hz. İbrahim’e muhalif olan peygamberlerin kendini bilmez olarak kabul edilmeleri caiz 

değildir. Nitekim, Hz. Peygamber’in Hz. İ brahim’in dinini araştırmaması da buna 

delâlet etmektedir. Zaten, kitabı ve haberlerinin isnatları kaybolup kendisine ulaşmadığı 

halde, Hz. İbrahim’in dinini/şeriatını araştırması imkansızdır.317 

Üçüncüsü, “Nûh'a emrettiğini size de din kıldı.”318 ayetidir. Hz. Nuh’un şeriatına 

tabi olduğunu savunanlar bu ayete dayanmaktadır. Gazzâlî, bu görüşün de daha önce 

geçen iki ayetle çelişmesinden dolayı fasit olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca din, 

usûlu’t-tevhid’den ibarettir. Hz. Nuh’un özellikle zikredilmesinin sebebi ise, teşrif ve 

tahsis içindir. Hz. Peygamber’in Hz. Nuh’un şeriatının detaylarına müracaat ettiği 

görülmemiştir. Hz. Nuh ilk peygamberlerden, şeriatı da en önce silinip giden 

şeriatlardan olduğu halde bu durumun gerçekleşmesi de mümkün değildir. Öte yandan 

Allah Teâlâ, “Nûh'a emrettiğini size de din kıldı.” demiştir, “Size emrettiklerini, Nuh’a 

din kıldı” deseydi kendi kastettiklerine delâlet edebilirdi.319  

Dördüncüsü, “Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. 

(Allah'a) teslim olmuş nebiler onunla hüküm verirlerdi.” ayetidir.320 Hz. Peygamber de 

bu peygamberlerden biri olduğuna göre, onun da Tevrat ile hükmetmesi gerekir. Hz. 

Peygamber’in Hz. Musa’nın şeriatına uyduğunu savunanlar görüşlerini bu ayete 

dayandırmaktadırlar. Gazzâlî bu delile karşı daha önceki ayetlerin buna aykırı olduğunu 

belirterek itiraz etmektedir. Gazzâlî’ye göre, ayette nur ve hidayet ile kastedilen neshe 

uğramış olan hükümler değil, usûlu’t-tevhid ve peygamberlerin üzerinde ittifak ettiği 

hükümlerdir. Ayrıca burada Hz. Musa’dan sonrakiler değil de sadece dönemindeki 

peygamberler kastedilmiş olabilir. Gazzâlî, ayetin emir kipiyle değil de haber sigasıyla 

																																																								
316 Bakara 2/130. 
317 Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 256-257. 
318 Şûrâ 42/13. 
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gelmesinden dolayı bunu bir hüccet olarak kabul etmemektedir. Öte yandan ona göre, 

peygamberler -Hz. Musa’ya gelen vahiy ile değil de- Allah Teâlâ’nın kendilerine 

vahyetmesiyle bununla hükmetmiş olabilirler.321 

Beşincisi, Allah Teâlâ’nın Tevrat ve hükümlerini zikrettikten sonra buyurduğu 

“Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.”322 ayetidir. Burada 

Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerden kasıt, bu hükümleri yalanlayıp inkar 

edenlerdir. Ayrıca bunlarla Hz. Musa’nın ümmetinden olup Tevrat’la hükmetmek 

kendilerine vacip olduğu halde bunu terkedenlerin ve her peygamberin ümmetinden 

peygamberlerine indirilene karşı çıkanların kastedilmiş olması mümkün olduğu gibi, 

tebeiyyet yoluyla değil de kendilerine özel olarak gelen vahiy ile peygamberlerin 

Tevrat’ın benzeriyle hükmetmesi de kastedilmiş olabilir.323 

Hadislere gelince, karşı görüş sahiplerinin tutundukları birinci hadis, Hz. 

Peygamber’e kırılan bir diş için kısas talebinde bulunulduğunda Hz. Peygamber’in 

“Allah’ın Kitab’ı kısasa hükmeder.”324 buyurmasıdır. Bunlar, Kur’an’da dişin kısasıyla 

ilgili Allah Teâlâ’nın Tevrat’tan bildirdiği “dişe diş”325 ayetinden başka bir hükmün 

bulunmamasından dolayı, burada Hz. Peygamber’in Tevrat’taki hükme işaret ettiğini 

söylemektedirler. Buna karşılık olarak Gazzâlî, Kur’an’da “Kim size saldırırsa, size 

saldırdığı gibi siz de ona saldırın.”326 ayetinde kısas hükmünün bulunduğunu ve dişin 

kısasının bu ayetteki hükmün umumuna dahil olduğunu savunmaktadır.327 

İkinci hadis, Hz. Peygamber’in “Kim uyuyakalarak veya unutarak namazı 

kaçırırsa, hatırladığında namazı kılsın.”328 buyurduktan sonra, “Beni anmak için namaz 

kıl.”329 ayetini okumuş olmasıdır. Bu görüşü savunanlar ayette hitabın Hz. Musa’ya 

yönelik olmasından dolayı, burada Hz. Peygamber’in Hz. Musa’nın şeriatına ait bir 

																																																								
321 Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 258. 
322 Mâide 5/44. 
323 Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 258-259. 
324 Buhârî, Tefsîru’l-Kur’an, 23; Krş. Buhârî, Sulh, 8; Ebû Dâvud, Diyât, 28; Nesâî, Kasâme, 17; İbn 

Mâce, Diyât, 16.  
325 Mâide 5/45. 
326 Bakara 2/194. 
327 Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 259. 
328 Buhârî, Mevâkît, 37; Müslim, Mesâcid, 309, 314, 315; Ebû Dâvud, Salât, 11; Tirmizî, Salât, 16, 17; 

Nesâî, Mevâkît, 52-54 ; İbn Mâce, Salât, 10; Dârimî, Salât, 26; Ahmed b. Hanbel, III, 243, 269, 282. 
329 Tâhâ 20/14. 



	
	

70	

hükmü uygulamış olduğunu belirtmektedirler. Buna karşı Gazzâlî, Hz. Peygamber’in bu 

ayeti zikretmiş olmasının sebeplerinin neler olabileceğini ele almaktadır. Buna göre, 

Hz. Peygamber bu ayeti illet olarak zikretmiş olabileceği gibi, kendisine gelen vahiy ile 

emretmiş veya Hz. Musa gibi kendilerinin de bu hükümle emrolunduklarını haber 

vermek amacıyla anmış olabileceğini söylemektedir. Ayrıca, ayetteki “Beni hatırlamak 

için” sözünün, “namazı vacip kıldığımı hatırlamak için” anlamına geldiğini, ancak bu 

haber olmasaydı bunun anlaşılamayacağını belirtmektedir. Ayetin “Allah’ı kalben 

zikretmek” ya da “namazın vacib oluşunu hatırlamak” şeklinde anlaşılacağını ifade 

etmektedir.330 

Üçüncü hadis, iki Yahudinin recmi hususunda Hz. Peygamber’in Tevrat’a 

başvurmuş olmasıdır. 331  Gazzâlî, Hz. Peygamber’in recmin inkarı konusunda 

Yahudileri yalanlamak için Tevrat’a başvurduğunu savunmaktadır. Aksi takdirde son 

inen kitap olması itibariyle Hz. Peygamber’in İ ncil’e de başvurmuş olması 

gerekeceğini, oysa bu hadise dışında Tevrat’a müracaat etmediğini hatırlatmaktadır.332 

4. Hz. Peygamber’in Bi‘setten Evvel Önceki Şeriatlara Uyup Uymadığı 

Meselesi  

Gazzâlî bu konu hakkında genel olarak iki görüşün bulunduğunu, bir grubun Hz. 

Peygamber’in bi‘setten evvel kendinden önceki şeriatlarla mükellef olmadığını, diğer 

bir grubun ise mükellef olduğunu kabul ettiğini ifade etmektedir. İ kinci görüşü 

savunanlar arasında ise, Hz. Peygamber’in sorumlu olduğu şeriatın peygamberlere (Hz. 

Nuh, Hz. İ brahim, Hz. Musa ve Hz. İ sa) nisbetinde ihtilafın bulunduğunu 

belirtmektedir.333   

Gazzâlî, görüşleri kısaca açıkladıktan sonra bunların hepsinin aklen caiz 

olduğunu, ancak Hz. Peygamber’in bi‘setten önceki durumuyla ilgili kesin bir bilginin 

mevcut olmaması ve günümüzle de ilgisinin bulunmamasından dolayı bu konu 

hakkında görüş beyan etmenin anlamsız olduğunu ifade etmektedir. Daha sonra ise, Hz. 

																																																								
330 Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 259-260. 
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Peygamber’in bi‘setten evvel önceki şeriatlara uyduğunu ve uymadığını savunanların 

delillerini ele alıp çürütmektedir.334   

a. Hz. Peygamber’in Önceki Şeriatlara Uymadığını Savunanların 

Delillerinin Çürütülmesi 

Hz. Peygamber’in bi‘setten evvel önceki şeriatlara uymadığını kabul edenler, bir 

dine uymuş olsaydı söz konusu dinin mensuplarının Hz. Peygamber’i kendilerine nisbet 

edip bununla övüneceklerini ve bu durumun yayılıp nakledileceğini, dolayısıyla da 

böyle bir şeyin gerçekleşmemiş olmasının aksine delâlet eden kesin bir delil olduğunu 

savunmaktadırlar. Gazzâlî, bu görüşün başka bir durumla çeliştiğini ifade etmektedir. 

Şöyle ki, Hz. Peygamber önceki şeriatlara uymamış olsaydı, bu durum halkın 

kesimlerinden kendisine muhalefet edenlerin ortaya çıkmasına neden olurdu ve bunun 

da yaygın bir şekilde nakledilmesi gerekirdi. Bu nedenle Gazzâlî, Hz. Peygamber’in 

peygamberliğinden önceki durumunun gizli kalmasını harikulade bir mucizeye 

benzetip, Hz. Peygamber’in şaşırtıcı işlerinden biri olduğunu düşünmektedir.335  

Gazzâlî, Hz. Peygamber’in bi‘setten evvel önceki şeriatlara uyduğunu 

savunanların iki şüphelerinin/delillerinin olduğunu belirtmektedir. Birincisi, Hz. Musa 

ve Hz. İ sa’nın mükellef olanların hepsini kendi dinlerine çağırdıkları ve Hz. 

Peygamber’in de umuma dahil olduğudur. Gazzâlî bu şüphenin iki yönden batıl 

olduğunu açıklamaktadır. Birincisi, şeriatlarının genel olması şeklindeki iddia, güvenilir 

bir bilgi teşkil edecek şekilde Hz. Musa ve Hz. İsa’dan nakledilmemiş, dolayısıyla da 

bunun Hz. Peygamber’in dinine mukayeseden başka bir dayanağı yoktur. Oysa bu tarz 

bir mukayese batıldır. Ayrıca çağrılarının genel olduğu varsayılsa bile, şeriatlarını 

neshedenler bundan istisna edilmiş olabilir. İ kincisi ise, Hz. Peygamber’in artık bu 

şeriatları ayakta tutmanın imkansız olduğu ve şeriatların sona erdiği için gönderilmiş 

olabileceğidir. Bu durumda Gazzâlî, Hz. Peygamber’in bu şeriatların ayrıntılarını 

nereden bileceğini sorgulamaktadır.336 
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Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uymadığını savunanların ikinci şüpheleri, 

Hz. Peygamber’in namaz, hac ve umre, sadaka, hayvan boğazlama ve meyteden uzak 

durma gibi vecibeleri aklın talimatıyla gerçekleştiremeyecek olmasıdır. Gazzâlî bu 

görüşün de iki yönden fasid olduğunu belirtmektedir. Birincisi, Hz. Peygamber’in bu 

sayılanlardan hiçbirisini yerine getirdiği kesin bir yolla nakledilmemiştir ve bunların 

zan yoluyla ispatı da mümkün değildir. İkincisi ise, Hz. Peygamber hayvanları, tahrimin 

ancak sem‘/şer‘î bildirim ile olduğu ve şer‘in/şeriatın vürudundan önce hükmün 

olmadığını düşünerek boğazlamış olabileceği, meyteden uzak durmasının ise, tıpkı keler 

yememesi gibi, tabii bir tiksintiden kaynaklanmasının mümkün olmasıdır. Hac ve 

namaza gelince, Gazzâlî’ye göre, bu hususta nakledilenler doğru ise, bunları da geçmiş 

peygamberlerin tümünden rivayet edilenlere teberrüken yapmış olabilir.337 

5. Şer‘u Men Kablenâ’nın Delil Değeri 

Gazzâlî mevhûm deliller arasında zikrettiği şer‘u men kablenâ’yı bağlayıcı kabul 

etmemektedir. Ancak ayrı bir başlık altında ele alarak şer‘u men kablenâ’ya bağımsızlık 

kazandırmakta ve mevhûm da olsa bir delil değeri vermektedir.  

IV. HANBELÎ FIKIH USÛLÜ ESERLERİNDE ŞER‘U MEN KABLENÂ  

 Ahmed b. Hanbel’e önceki şeriatların bağlayıcılığı hususunda iki görüş nispet 

edilmektedir. Ferrâ gibi önceki şeriatların bağlayıcılığını savunan alimler, Ahmed b. 

Hanbel’in verdiği bir hükümden yola çıkarak bu görüşü benimsediğini bildirirken, 

önceki şeriatların bağlayıcı olmadığını savunan Kelvezânî Ahmed b. Hanbel’e iki görüş 

nispet etmektedir. Ferrâ, Ahmed b. Hanbel’in çocuğunu kurban etmeye yemin eden kişi 

hakkında, koç kurban edip etini sadaka olarak dağıtmasına hükmederken “Biz, 

(İbrahim'e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail'i) kurtardık.”338 ayeti ile istidlâl 

ettiğini bildirmektedir.339 Kelvezânî ise, yukarıdaki görüşü kabul etmekle beraber, 

Ahmed b. Hanbel’in kısas ile ilgili bir rivayette “Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu da 

yazdık: Cana can,…”340 ayetinin Yahudiler’e yönelik olduğunu, müslümanları bağlayan 
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ayetin ise “Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı 

hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir.”341 ayeti olduğunu bildirmesinden 

yola çıkarak önceki şeriatların bağlayıcı olmadığını savunduğuna yönelik bir diğer 

görüşten bahsetmektedir.342 Oysa Ferrâ aksine, Ahmed b. Hanbel’in bu rivayet ile ilgili 

buna yönelik bir ifadesinin bulunmadığını bildirmektedir.343 Bu rivayetin tartışmalı 

olmasından ve Ahmed b Hanbel’e ait bir açıklamanın bulunmamasından dolayı, Ahmed 

b. Hanbel’in bu husustaki görüşünü kesin bir şekilde ortaya koymak mümkün değildir.  

 

A. Ebû Ya‘lâ el-Ferrâ’ın el-Udde fî usûli’l-fıkh Adlı Eserinde Şer‘u Men 

Kablenâ  

1. Şer‘u Men Kablenâ Konusunun Eserin Tasnifindeki Yeri ve İşleniş 

Biçimi 

Ebû Ya‘lâ şer‘u men kablenâ’yı “Hz. Peygamber’in fiilleri” konusundan sonra, 

ikinci peygamberin birinci peygambere uymasının cevazı başlığı altında incelemektedir. 

Bir peygamberin daha önceki bir peygamberin şeriatına uymasının cevazını ortaya 

koyduktan sonra, Hz. Peygamber’in kendinden önceki peygamberlerin şeriatlarına uyup 

uymadığı meselesini ele almaktadır. Ferrâ bu konuyu peygamberlikten önce veya sonra 

bakımından incelediği konusunda bir açıklamada bulunmuş olmasa da, ele aldığı 

tartışmalar dikkate alındığında peygamberlikten sonraki durumu kastettiği 

anlaşılmaktadır. Ayrıca daha sonra bi’setten önce Hz. Peygamber’in bir peygambere 

uyup uymadığı meselesini ayrıca ele alması da bunu ortaya koymaktadır. Bu konu 

hakkında iki görüşün bulunduğunu belirtip delillerini incelemektedir.  

Ferrâ tümelden tikele doğru bir yöntem izlemektedir. Bir peygamberin 

kendinden önceki bir peygamberin şeriatına uymasının cevazı hakkında görüşünü 

belirtip, buna karşı yöneltilebilecek itirazları çürüttükten sonra bir öncüle ulaşmaktadır. 

Daha sonra bu öncülün özel bir meselede -Hz. Peygamber’in şeriatında- imkanını 

araştırmaktadır. Ferrâ’nın, hiçbir sem‘î bilgiye dayanmaksızın konunun alt-yapısını 
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oluşturarak okuyucunun zihnine bir öncül sunması, yöntemindeki farklılığı göstermesi 

bakımından önemlidir.  

Ortaya çıkan görüşlerin delillerini aklî ve naklî delillerle destekleyen Ferrâ, her 

iki görüşü de eşit ölçüde temellendirmektedir. Ancak kendi görüşüne karşı yöneltilen 

itirazları ve muhalif görüşün delillerini çürütmesi, onun cedel yöntemini kullanarak 

benimsediği görüşü ön plana çıkardığını götermektedir. 

Ferrâ, görüşleri sahiplerine nispet ederken ravileri de zikretmeyi ihmal 

etmemektedir. Bu da aynı zamanda bir ravi olan Ferrâ’nın,344 hadisçi yönünün bir 

tezahürüdür. 

2. Bir Peygamberin Önceki Şeriatlara Uymasının Cevazı 

Ebû Ya‘lâ bir peygamberin kendinden önceki bir peygamberin şeriatına 

uymasına cevaz vermekte ve bu durumun bir maslahatı gerçekleştirdiğinde akla aykırı 

olmadığını savunmaktadır. Zira şer’îyyâtta iki kişinin bir hüküm hakkında ihtilaf 

etmelerinin mümkün olduğu gibi, maslahat bulunan bir hükümde ittifak etmelerinde de 

bir engel görmemektedir. Buna dayanarak Ferrâ, ikinci peygamberin birinci 

peygambere uymasına cevaz verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Kendi görüşünü bu 

şekilde sunduktan sonra, buna karşı yöneltilen itirazları ele alıp cevap vermeye 

çalışmaktadır.345  

Bir peygamberin kendinden önceki bir peygambere uymasına cevaz verildiği 

takdirde, bu peygamberin yeni bir şeriat getirmeyip ancak önceki şeriatı nakletme 

vazifesini gerçekleştirmiş olacağını ve bunun bir faydasının olmadığını düşünenlere 

karşı Ferrâ, son gelen peygamberin ya yeni bir şeriat getirecek ya da kendinden 

öncekilerin uyduğu şeriatı ancak kendi cihetiyle bildikleri üzerinden nakledecek 

olmasından dolayı bunda bir sakınca görmemektedir. Ancak bu durumu önceki şeriatın 

sona erip ancak ikinci peygamberin cihetiyle bilinmesinden ayırmaktadır.346  
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Bir peygamberin önceki peygambere uyduğunu kabul etmekle, habere dayanan 

bilgiler konusunda birbirinin aksine bir görüşün belirtilememesi gibi, söz konusu 

peygamberin önceki peygamberin şeriatının aksine bir hüküm getiremeyeceğini 

savunanlara karşı, Ferrâ iki peygamberin şer’î fiiller alanında birbirlerine muvafık 

olabildikleri gibi, muhalefet de edebileceklerini ve bu durumun birbirlerini reddettikleri 

anlamına gelmeyeceğini belirtmektedir. Zira her peygamber kendi durumuna uygun 

olan hükmü uygulamış olur. Ferrâ, itirazda iç içe geçmiş bulunan haber ve şer’î fiiller 

alanlarını birbirinden ayırmakta ve haber alanında bu durumun, yani ihtilafın caiz 

olmadığını savunmaktadır. Zira bir haberin hem doğru hem yalan olması imkansız iken, 

şer‘î fiillerin doğruluğunun tespitinin maslahat içerip içermemesine bağlı olduğunu ve 

bunun da değişken olabileceğini söylemektedir. Şöyle ki, bir fiilde bir maslahat 

bulunurken başka bir durumda maslahat bu fiilin aksinde bulunabilir. Tıpkı maslahatın 

kadın için tahir olduğunda namazı ve orucu eda etmesinde, hayız olduğunda ise bunları 

terketmesinde bulunması gibi, ikinci peygamber için maslahatın birincisinin hilafında 

bulunmasının imkansız olmadığını belirtmektedir.347 

Ferrâ bu görüşün “aklın bazı şeyleri mübah ve yasak kılmaya yetkisi yoktur” 

şeklindeki kaidelerine uymadığını savunanlara karşı, akla verdikleri fonksiyonu kısaca 

anlatarak bu kaidelerine aykırı düşmediğini açıklamaya çalışmaktadır. Buna göre söz 

konusu kaide, aklın varlığını imkansız ve mümkün gördüğü şeylerin farz 

kılınabileceğini ifade etmektedir.348 Bir başka ifadeyle Ferrâ, yukarıdaki açıklamalarıyla 

aslında aklın bunu gerektirdiğini değil de, bu durumun akıl tarafından anlaşılabilir 

mahiyette olduğunu anlatmaya çalışmaktadır.  

3. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcılığı İle İlgili Görüşler 

Birinci Görüş: Hz. Peygamber’den önceki şeriatlara ait olup neshi sabit olmayan 

hükümler şeriatımıza dönüşür, dolayısıyla bunlar Hz. Peygamber’in şeriatı olarak 

bağlayıcıdır. Ancak bunun için bu şeriatların kat‘î bir şekilde yani Kur’an veya sahih 

Sünnet’le (güvenilir bir kişiden veya mütevatir bir nakille) sabit olması gerekir. Önceki 

din mensuplarının görüşlerine veya kitaplarına müracaat edilmez. Ferrâ, bu görüşü 

																																																								
347 Ferrâ, el-Udde, III, 751-752. 
348 Ferrâ, el-Udde, III, 752. 



	
	

76	

benimseyenler arasında Bâkıllânî’nin çağdaşı ve Bağdat’ın en önemli Hanbelî 

usûlcülerinden olan Ebu’l-Hasan et-Temîmî’yi349 ve Ebû Süfyan’ın Ebû Bekir er-

Râzî’den anlattıklarına dayanarak Hanefîleri zikretmektedir.350 

Ferrâ, Ahmed b. Hanbel’in bu görüşe imada bulunduğunu belirtmektedir. Ferrâ, 

Ahmed b. Hanbel’in çocuğunu kurban etmeye yemin eden kişiye, koçu kurban edip 

etini sadaka olarak dağıtmasına hükmederken Hz. İbrahim’in şeriatıyla ilgili olan “Biz, 

(İbrahim'e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail'i) kurtardık.”351 ayetine dayandığını 

nakletmektedir. Yine Hz. Yunus ve Hz. Meryem’in şeriatlarına ait olan “Hani o kaçıp 

yüklü gemiye binmişti.” 352  ve “Meryem'i kim himayesine alıp koruyacak diye 

kalemlerini (kur'a için) atarlarken...”353 ayetleriyle istidlâl ederek kuranın cevazına 

hükmettiğini belirtmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber’in “Kafire karşı mümin 

öldürülmez.”354 hadisini nakledince355 Ahmed b. Hanbel’e, Tevrat’taki hükmü bildiren 

“Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can,…”356 ayeti ile itiraz edilmesinin 

de, bu ayetin hem önceki şeriatlar hem de müslümanlarla ilgili olduğunu ortaya 

koyduğunu söylemektedir. Zira ayetin önceki şeriatlara has olduğu yani bağlayıcı 

olmadığı düşünülseydi, Hz. Ali’den rivayet edilen sahife hadisinin bu ayete arz 

edilmeyeceğini belirtmektedir.357 Dolayısıyla bu düşünceye göre, Ahmed b. Hanbel’in 

şer‘u men kablenâ ile istidlâl ederek hüküm vermesi, Kur’an veya Sünnet’te geçen ve 

neshedildiklerine dair bir delil bulunmayan önceki şeriatlara ait hükümlerin 

bağlayıcılığını kabul ettiğini göstermektedir.  

İkinci Görüş: Hz. Peygamber, önceki şeriatların subûtuna işaret eden bir delilin 

bulunması durumu hariç -ki bu hükümler kendisine yeni baştan şeriat kılınmış gibi 

																																																								
349 Gölcük, “Bâkıllânî”, DİA, IV, 531. 
350 Ferrâ, el-Udde, III, 753. 
351 Saffât 37/107. 
352 Saffât 37/141. 
353 Âl-i İmrân 3/44. 
354 Buhari, Kitabu’l-Cihad, fikakul esrar esirlerin serbest bırakılması babı 4/84; Buhârî, Diyat 31, İlm 39, 

Cihad 171; Tirmizî, Diyat 16; Nesâî, Kasâme, 12. 
355 Mezkur rivayete göre Hz. Ali’ye Kur’an’da bulunmayan yazılı bir şeyin olup olmadığı sorulduğunda, 

bildiği şeylerin ancak Kur’an’da ve bir de elindeki sahifelerde bulunanlar olduğunu söyleyip söz 
konusu sahifede de diyet, esirlerin hürriyete kavuşturulmaları ve kâfire karşı müslümanın 
öldürülemeyeceği hususlarının bulunduğunu bildirir. Hz. Osman ile Muaviye’nin de halifelikleri 
döneminde bu yönde hüküm verdikleri nakledilir. (Ferrâ, el-Udde, III, 755.) 

356 Mâide 5/45. 
357 Ferrâ, el-Udde, III, 753-756. 
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kabul edilmektedir- önceki şeriatlara uymamıştır. Bu görüşü savunanlar, yukarıda 

zikredilen Hz. Ali’nin rivayeti ile alakalı yapılan itirazda dile getirilen kısas ile ilgili 

“cana can”358 ayetinin Yahudilere yönelik olduğu, “Onda üzerlerine şunu da yazdık…” 

sözü ile Tevrat’ın kastedildiği ve Müslümanlara yönelik olan kısas hükmünün “Ey iman 

edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, 

kadına karşı kadın kısas edilir.” 359 ayetine dayandığı kanaatindedirler.360   

Ferrâ, Mu‘tezile ve Eş’arîlerin bu görüşü savunduklarını bildirmektedir. 361 

Şafiîlerin ise bu konuda ihtilaf ettiklerini, bazılarının neshi sabit olmayan önceki 

şeriatlara ait hükümlerin bizim için de geçerli olduğunu, bazılarının ise geçerli 

olmadığını savunduklarını bildirmektedir.362   

Öte yandan Ferrâ, Hz. Peygamber’in bir şeriata uyduğunu savunanların hangi 

şeriata uyduğu hususunda ihtilaf ettiklerini nakletmektedir: Hz. İ brahim’e uyduğu, 

neshedilen hükümler hariç Hz. Musa’nın şeriatına uyduğu ve Hz. Musa’nın ş eriatını 

neshetmesi dolayısıyla Hz. İ sa’nın şeriatına uyduğu şeklinde farklı görüşler 

bulunmaktadır. Ferrâ’nın tercih ettiği görüş ise, Hz. Peygamber’in önceki 

peygamberlerin şeriatlarından sahih olan her şeye uyduğudur.363  

Ferrâ’nın Hz. Peygamber’in hangi şeriata uyduğu konusundaki tartışmaları 

peygamberlik sonrası dönemle ilgili olarak incelemesi dikkat çekicidir. Zira diğer 

alimlerde bu konu, peygamberlik öncesi Hz. Peygamber’in bir dine uyduğunu kabul 

edenler arasında tartışılan bir mesele olarak geçmektedir.  

4. Delillerin İncelenmesi 

a. Hz. Peygamber’in Önceki Şeriatlara Uyduğunu Savunanların Delilleri 

Bu görüşü benimsediğini yukarıda ifade eden Ferrâ, temel delilini sunduktan 

sonra buna karşı yöneltilen itirazları çürütüp diğer delilleri sıralamaktadır. 

																																																								
358 Mâide 5/45. 
359 Bakara 2/178. 
360 Ferrâ, el-Udde, III, 757. 
361 Ferrâ, el-Udde, III, 756. 
362 Ferrâ, el-Udde, III, 757. 
363 Ferrâ, el-Udde, III, 757. 
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aa. Naklî Deliller 

Bu görüşü savunanlar, “İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği 

kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy.”364  ayetinde, Allah 

Teâlânın peygamberlerinden Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak ve diğerlerini zikredip 

onların hidayetlerine tabi olmayı emretmesi ve emrin vucûbu gerektirmesi kuralından 

yola çıkarak önceki şeriatların geçerliliğinin icap ettiğini düşünmektedirler.365   

Bazı alimler buna karşı, mezkur ayette emredilen ittibanın ancak kat’î alanla 

yani tevhidle ilgili olduğunu ve aklın buna birkaç yönden delâlet ettiğini öne 

sürmektedirler. Buna göre, hidayetin peygamberlere izafeti onlara kesin bir şekilde 

hükmolunanların kastedilmesini gerektirir, ki bu da tevhiddir. Diğer hükümlere ise 

zann-ı galib ile hükmedilir. Öte yandan, “Onların babalarından, çocuklarından ve 

kardeşlerinden bazılarına da (üstün meziyetler verdik). Onları seçkin kıldık ve doğru 

yola ilettik.”366 ayetinde zürriyetlerin hidayetinin tevhid olması da buna delâlet eder. 

Zira Allah Teâlâ bunların arasında ataları, zürriyetleri ve kardeşlerinden peygamber 

olmayanların yoluna uymayı emretmiştir. Bunlara ait bir şeriatın bulunmaması, bu 

hususta tevhidin kastedilmesini gerektirir.367   

Öte yandan Hz. İ brahim’in dininde/şeriatında neshedilmiş hükümlerin 

bulunması ve bunlara tabi olunamayacağının bilinmesi de buna karşı yöneltilen bir 

diğer itirazdır.368 

Ferrâ bu itirazlara karşı, hidayetin sadece tevhide şâmil olmayıp mezkur ayetin 

tümüyle ittibayı gerekli kıldığını söylemektedir. Ayrıca Ferrâ, tevhid ve aklın 

doğruluğuna delâlet ettiği şeylerin şeriatla vacip olduğunu ve ibadetlerin akıl ile vacip 

olmadığını, dolayısıyla da itirazlarının doğru olmadığını belirtmektedir.369 

																																																								
364 En’âm 6/90 
365 Ferrâ, el-Udde, III, 757. 
366 En’âm 6/87. 
367 Ferrâ, el-Udde, III, 757-758. 
368 Ferrâ, el-Udde, III, 758. 
369 Ferrâ, el-Udde, III, 758. 
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Hidayetin tevhidle sınırlanması ve zürriyet hakkındaki ifadelerine gelince, Ferrâ 

hidayetin tevhid gibi şer’î hükümlerle de gerçekleştiğini, dolayısıyla hem tevhid hem de 

şer’î hükümlere ittibanın gerektiğini savunmaktadır.370   

Ferrâ, peygamber olmayanların peygamberlere uymakla emrolunan gruba 

girmelerinin görüşüne karşı bir mani teşkil etmediğini belirtmektedir. Zira “Bütün 

bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik.” 371  ayetinde peygamberlerin 

dışındakilerin, peygamberlerin şeriatlarına tutunarak bunlara tabi olduğunu 

savunmaktadır. “Bana yönelenlerin yoluna uy.”372 ve “…kim müminlerin yolundan 

başka bir yola giderse,…” 373  ayetlerinde müminlerin yoluna tabi olmanın 

emredilmesinden dolayı, Hz. Peygamber’in de önceki peygamberlere ittiba ile 

emrolunmasının imkansız olmadığını belirtmektedir.374 

Hz. İ brahim’in şeriatından neshedilen hükümlerin de mevcut olduğu, oysa 

mensuh olana uyulmadığı görüşüne karşı, Ferrâ emrin bunları kapsamadığnın 

bilinmesinden dolayı bu durumun bir sorun teşkil etmediğini ifade etmektedir.375   

Ayette peygamberlerin hidayetlerine tabi olma konusundaki emrin şer‘î bir delil 

ile sabit olduğu hususunu kabul edip bunun mutlaklaştırılmasını reddedenlere karşı, 

Ferrâ onlara göre bunun yeni bir hüküm olduğunu hatırlatmaktadır. Zira buna delâlet 

eden şer’î bir delildir.376   

Bu itirazlara karşılık verdikten sonra Ferrâ diğer delillerini kısaca şöyle 

sıralamaktadır: 

- Allah Teâlâ’nın ittibayı emretmediği halde  “Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu 

da yazdık: Cana can,…”377 ayetinin buyurulması bu görüşe delâlet eder. Şöyle ki, ittiba 

Hz. Peygamber’in şeriatındaki yeni bir emirle vacib olsaydı, bu durum belirtilirdi; oysa 

																																																								
370 Ferrâ, el-Udde, III, 758. 
371 En’âm 6/87. 
372 Lokman 31/15. 
373 Nisâ 4/115. 
374 Ferrâ, el-Udde, III, 758-759. 
375 Ferrâ, el-Udde, III, 759. 
376 Ferrâ, el-Udde, III, 759. 
377 Mâide 5/45. 
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bunun söz konusu olmaması, Hz. Peygamber ve ümmetinin başkası için hükmolunduğu 

sabit olan hükümlere tabi olması gerektiğine delâlet eder.378 

- Hz. İ brahim’in dinine uymayı emreden “Sonra da sana, "Hakka yönelen 

İbrahim'in dinine uy." diye vahyettik.”379 ayeti ve emrin vucûbu gerektirmesi.380   

- “Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İ çinde bir hidayet, bir nur vardır. (Allah'a) 

teslim olmuş nebiler onunla hüküm verirlerdi….”381 ayetinde Hz. Peygamber ile diğer 

peygamberler arasında bir ayırım yapılmaması ve bunun akabinde Allah’ın indirdiğiyle 

hükmetmeyenlerin kafir, zalim ve fasık olarak nitelenmesi382 de Ferrâ’nın bu görüş için 

kullandığı bir diğer delildir. Zira Tevrat da Allah’ın indirdikleri arasında yer alır ve 

bunlara uymayanlar bu ayet ile tehdit edilir.383 

- Hz. Peygamber’in, cariyesinin dişini kıran Rübeyyi‘e Allah’ın Kitab’ında 

bunun kısası gerektirdiğini buyurması. Şöyle ki, bunun Tevrat’tan haber verilen bir 

hüküm olmasından dolayı, Hz. Peygamber’in “dişe diş” hükmüyle Tevrat’taki 

hükümden bahsettiği ve bununla amel ettiği sabit olur. Hz. Peygamber’in burada “dişe 

diş” ayetine değil de, “Kim size saldırırsa siz de ona saldırın.”384 ayetine işaret ettiğini 

savunanlara karşı ise Ferrâ, bu ayetin genel (âm) olduğunu ve daha özel (hâs) olan “dişe 

diş” ayetinin385 bundan evla olduğunu belirterek itirazlarını reddetmektedir.386  

ab. Aklî Deliller 

- Şeriatta sabit olan bir hükmün, neshine veya iptaline yönelik bir delil varid 

oluncaya kadar terk edilmesi caiz değildir. Hz. Peygamber’in peygamberlik nosyonunda 

kendinden önceki şeriatları neshetmeyi gerektiren bir durum yoktur ve geçerliliklerini 

																																																								
378 Ferrâ, el-Udde, III, 759. 
379 Nahl 16/123. 
380 Ferrâ, el-Udde, III, 759. 
381 Mâide 5/44. 
382 Mâide 5/44: “Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.”, Mâide 5/45: 

“..zalimlerin ta kendileridir.”, Mâide 5/47: “…fasıkların ta kendileridir.” 
383 Ferrâ, el-Udde, III, 759-760. 
384 Bakara 2/194. 
385 Mâide 5/45. 
386 Ferrâ, el-Udde, III, 760. 
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ortadan kaldıran bir hüküm varid olmadığı sürece önceki şeriatlara ait hükümlere, 

bi’setten önce olduğu gibi, uymak gerekir.387 

b. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcı Olmadığını Savunanların Delillerinin 

Çürütülmesi 

ba. Naklî Deliller 

Bu görüşü savunanlar “Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk.”388 

ayetini delil getirmektedirler. Ferrâ, buna karşı mezkur ayetin iki şeriatın -neshedilen 

hükümlerde olduğu gibi- bazı yönlerden farklı olduklarına işaret ettiğini ve bu şeriatlar 

arasında ittifak olsa da, şeriatların peygamberlere izafetinin bu manada gerçekleştiğini 

savunmaktadır.389  

Hz. Peygamber’in diğer peygamberlerden farklı olarak tüm milletlere 

gönderildiğini bildiren “Daha önce her peygamber özellikle kendi kavmine 

gönderiliyordu. Ben ise kızıl ve siyah bütün insanlara gönderildim.”390 hadisinin, diğer 

peygamberlerin bize gönderilmediklerine ve şeriatlarının bizi bağlamadığına delâlet 

ettiğini savunanlara karşı ise, Ferrâ hadiste geçen “بعث” (gönderilme) lafzından kastın 

Hz. Peygamber’in kendi kavmi için tabi olunan, diğer kavimlere ise tabi olduğu 

anlamına geldiğini belirterek itiraz etmektedir.391 

Bu görüşün sahipleri, Hz. Ömer’in elinde Tevrat’tan bir parça gördüğünde Hz. 

Peygamber’in sinirlenip, kendilerine “saf beyaz (bir şeriat)” getirdiğini ve Hz. Musa’nın 

hayatta olması durumunda kendisine uymaktan başka bir şey yapmayacağını bildiren 

rivayeti delil getirmektedirler.392 Ferrâ, Hz. Peygamber’in Tevrat’ın değiştirilmiş olması 

ve hükümlerinin çoğunun neshedilmiş olması sebebiyle Hz. Ömer’i bu davranıştan 

menettiğini bildirmektedir. Ayrıca savunduğu görüş ile, Tevrat’ta sabit olan hükümleri 

değil de kat‘î bir delille (Kur’an, mütevatir haber, mütevatir sünnet veya Hz. 

																																																								
387 Ferrâ, el-Udde, III, 760-761. 
388 Mâide 5/48. 
389 Ferrâ, el-Udde, III, 761. 
390 Buhârî, Teyemmüm 1; Salât 56; Nesâî, Gusl 26, Mesâcid 42; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 304. 
391 Ferrâ, el-Udde, III, 761. 
392 Ahmed b. Hanbel III, 387, Krş. Ahmed b. Hanbel, III, 338, 471; IV, 266; Abdurrezzâk, Musannef, VI, 

113, 114; X, 313-314.  
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Peygamber’e nazil olan vahiy ile) sabit olanları kastettiğini belirtmektedir. Öte yandan, 

Hz. Musa’nın hayatta olması durumunda kendisine uyacağını bildirmesinin sebebinin, 

Hz. Musa’nın Hz. Peygamber’in ümmetine dahil olmasının gerekliliğinden 

kaynaklandığını savunmaktadır. Buna karşı, Hz. Peygamber’in Hz. Ömer’i Tevrat’a 

bakmaktan menetmesinin illetinin hadisde belirtildiğini, dolayısıyla da değiştirilmiş 

olmasının illet olmasının imkansız olduğu şeklindeki itiraza karşılık vermemektedir.393  

Hz. Peygamber’in bazı durumlarda vahyin gelmesini bekleyip önceki kitaplara 

başvurmamasının, önceki şeriatların bağlayıcı olmadığına delâlet ettiğini savunanlara 

karşı, Ferrâ Hz. Peygamber’in beklemesinin diğer şeriatlarda da karşılaştığı durumla 

ilgili herhangi bir hükmün bulunmamasından kaynaklandığını ve Mescid-i Aksa’nın 

kıble tayin edilmesi gibi, önceki şeriatlara ait hükümlerden doğruluğu sabit olanları 

uygulama konusunda beklemediğini söylemektedir.394   

bb. Aklî Deliller 

Önceki şeriatların bağlayıcı olmadığını savunanlar tarafından öne sürülen 

maslahatın şeriattan şeriata değişebilmesi deliline karşı, Ferrâ bunun tersinin de 

mümkün olabileceğini, yani bir ümmet için maslahat olanın başka bir ümmet için de 

geçerliliğini sürdürebileceğini savunmaktadır. Dolayısıyla Ferrâ’ya göre, bir şeriatın 

kendinden sonraki ümmet için bağlayıcı olmasında bir engel yoktur. Nitekim sahabenin 

uyduğu ve kendileri için maslahatın bulunduğu bir şey, kendilerinden sonra tabiîn için 

şeriat olmuştur.395 

Önceki şeriatlara tabi olmanın, bu şeriatların delillerini araştırıp bunları 

muhafaza etmeyi ve öğretmeyi gerekli kılacağını belirtenlere karşı, Ferrâ geçerliliklerini 

koruyan hükümlerin, şeriatımız ile sabit olduğu bildirilen hükümler olmasından dolayı, 

sadece bu hükümlerle amel etmenin gerektiğini açıklamaktadır. Bunun dışındaki 

hükümlerin, bizleri bağlamadığını tekrar hatırlatmaktadır.396 

																																																								
393 Ferrâ, el-Udde, III, 762-763. 
394 Ferrâ, el-Udde, III, 763. 
395 Ferrâ, el-Udde, III, 763-764. 
396 Ferrâ, el-Udde, III, 764. 
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Muhalifler önceki şeriatlara ancak hükümlerin tamamının ayrıntılı olarak 

bilinmesi durumunda, müracaat etmenin mümkün olduğunu savunmaktadırlar. Zira bu 

şeriatlarda, nesih veya tahsis edilmiş hükümlerin bulunması mümkündür. Ancak 

bunların tespiti münkün değildir. Buna karşı Ferrâ, Allah Teâlâ’nın bildirdiği 

hükümlerin nesih ve tahsis edilmemiş olduklarını, aksi takdirde bu hükümlerin 

bildirilmeyeceğini belirtmektedir.397 

Bütün ş eriatların Hz Musa ve Hz. İ sa’ya izafe edildiği şeklinde öne sürülen 

delile karşı Ferrâ, bu durumun onların şeriatındaki bir hükmün diğerleri için de şeriat 

olmasına mani olmadığını savunmaktadır. Şöyle ki, söz konusu hüküm kendi dinlerinin 

mensuplarından başkalarını bağlasa da, sonuç olarak şeriatları kendilerine izafe 

edilmektedir.398 

Ferrâ iki peygamberin aynı vakitte tek bir şeriat üzere gönderilmesinin caiz 

olmamasının görüşlerini destekleyen bir delil olmadığını savunmaktadır. Bu hususta 

Hz. İbrahim ile Hz. Lut ve Hz. Musa ile Hz. Harun’u örnek olarak zikretmektedir.399  

Tüm şeriatların Hz. Peygamber’in şeriatına izafe edildiğini ve Hz. Peygamber’in 

şeriatında bulunmayan hükümlerde, başka bir peygamberin şeriatına ait bir hükümle 

amel edildiği durumda bu şeriatların kendisine izafe edilmeyeceğini belirtenlere karşı, 

Ferrâ önceki şeriatlara ait olup tabi olunan hükümlerin neshedilmediklerinden dolayı 

Hz. Peygamber’in şeriatına dahil edildiklerini belirtmektedir.400  

5. Hz. Peygamber’in Bi‘setten Evvel Önceki Şeriatlara Uyup Uymadığı 

Meselesi 

Ferrâ bu konu hakkındaki görüşünü kesin bir uslupla açıklamaktadır. Ona göre, 

Hz. Peygamber peygamberlikten evvel kendinden önceki peygamberlerin şeriatlarına 

uymuştur. Ancak bu hususta bi‘setten evvel önceki şeriatların Hz. Peygamber’i bağlayıp 

bağlamadığını söylemenin aynı anlama geldiğini belirtmesi, onun bu konunun hükme 

																																																								
397 Ferrâ, el-Udde, III, 764. 
398 Ferrâ, el-Udde, III, 764. 
399 Ferrâ, el-Udde, III, 765. 
400 Ferrâ, el-Udde, III, 765. 
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kaynaklık etmesi açısından bir etkisinin olmadığı kanaatinde olduğunu göstermesi 

bakımından önemlidir.401  

Ferrâ, Ahmed Hanbel’in bu görüşe işaret ettiğini ve Hz. Peygamber’in putlar 

adına kesilen kurbanları yememesi ve bir takım uygulamalarını delil göstererek, 

peygamberlikten önce kavminin dinine uyduğunu savunmanın doğru olmadığını 

bildirdiğini nakletmektedir. Şâfiîlerin de aynı görüşte olduklarını ancak bunlardan bir 

grubun, Hz. Peygamber’in bir din üzere olmasını da olmamasını da caiz görerek bu 

konuda tevakkuf etmeyi tercih ettiklerini bildirmektedir. Ebû Süfyan es-Serahsî’den 

Hanefîlerin peygamberlikten önce herhangi bir şeriata uymadığını savunduklarını 

nakletmektedir.402   

a. Hz. Peygamber’in Bi‘setten Evvel Önceki Şeriatlara Uyduğunu 

Savunanların Delilleri 

Bununla ilgili Ferrâ ilk olarak, “Sonra da sana, "Hakka yönelen İ brahim'in 

dinine uy." diye vahyettik.”403 ve buna benzer ayetleri, ardından buna işaret edecek aklî 

delilleri öne sürmektedir. Buna göre, Hz. Peygamber’in hayvanları binek olarak 

kullanması, boğazlaması ve etini yemesi gibi cevazına aklen hükmedemeyeceği 

uygulamaları ve umre ile hac gibi yine aklın tespit edemeyeceği vecibeleri yerine 

getirmesinin bunları ancak bir şeriata -yani kendinden önceki şeriatlara- dayanarak 

gerçekleştirdiğine delâlet ettiğini savunmaktadır.404   

Hayvanların binek olarak kullanılması ve boğazlanmasının akılla bilindiğini öne 

sürenlere ise, hac ve umrenin akıl ile sabit olmadığı halde Hz. Peygamber’in bunları 

yerine getirdiğini belirtip, bunları bir şeriata dayanarak yaptığının sabit olduğunun altını 

çizmektedir. Ayrıca, hayvana eziyetin söz konusu olmasından dolayı aklın bunlara karşı 

çıkacağı dolayısıyla da bunların cevazının akıl ile değil, şeriatla bilineceği 

kanaatindedir.405 

																																																								
401 Ferrâ, el-Udde, III, 765. 
402 Ferrâ, el-Udde, III, 765-766. 
403 Nahl 16/123. 
404 Ferrâ, el-Udde, III, 766. 
405 Ferrâ, el-Udde, III, 766-767. 
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Hz. Peygamber’in peygamberlikten evvel, önceki şeriatlar ile amel ettiğine dair 

bir naklin bulunmamasını delil olarak kullananlara karşı, Ferrâ Hz. Peygamber’in 

namaz, oruç, hac ve umre gibi ibadetleri yerine getirmiş olmasının nakledilmesini örnek 

olarak zikretmektedir.406 

6. Şer‘u Men Kablenâ’nın Delil Değeri 

Ferrâ önceki şeriatlara ait hükümleri Kur’an ve Sünnet’te geçmesi şartıyla kabul 

etmektedir. Kur’an ve Sünnet dışındaki önceki şeriatlara ait hükümlerin ise 

neshedildiklerini düşünmektedir. Kur’an ve Sünnet’te –neshedilenler hariç- önceki 

şeriatlara atıf yapılarak belirtilen hükümlerin Hz. Peygamber’in şeriatına dahil olduğunu 

belirtmesi, Ferrâ’nın mezkur hükümleri Kur’an ve Sünnet delillerine irca ettiğini 

göstermektedir. Nitekim konuyu “Resûlullah’ın fiilleri” bahsinden sonra ele alması da 

bu görüşü desteklemektedir. Dolayısıyla Ferrâ için, şer‘u men kabenâ müstakil bir delil 

hüviyetine sahip değildir. 

B. Kelvezânî’nin et-Temhîd fî usûli’l-fıkh Adlı Eserinde Şer‘u Men Kablenâ  

1. Şer‘u Men Kablenâ Konusunun Eserin Tasnifindeki Yeri ve İşleniş 

Biçimi 

Kelvezânî şer‘u men kablenâ konusunu nesih bahsinin içerisinde bir mesele 

olarak ele almaktadır. İlk olarak Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uyup uymadığı ile 

ilgili görüşleri açıklamakta, ardından sırasıyla peygamberlikten önceki ve sonraki 

durumu incelemektedir. Kelvezânî, peygamberlikten sonraki durumu “Bi‘setinden 

sonra, Hz. Peygamber kendinden önceki şeriatlara uyuyor muydu? Bunlardan neshi 

sabit olmayanlar bizleri bağlar mı?”407 soruları çerçevesinde ele almaktadır. Bu hususta 

iki görüşün bulunduğunu belirtmektedir. Mezhep imamının ve hocasının görüşünü 

benimsemese de Kelvezânî ilk olarak, bunların görüşlerini ve delillerini açıklamaktadır. 

Aklî deliller ile bir peygamberin önceki peygamberlerin şeriatına uymasının aklen 

mümkün olduğunu ispat ettikten sonra, kronolojiyi takip ederek peygamberlikten önce 

																																																								
406 Ferrâ, el-Udde, III, 767. 
407 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 415. 
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ve sonra Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uyup uymadığı meselesini ele almakta ve 

bu hususta ortaya çıkan görüşlere delilleriyle birlikte yer vermektedir. 

Kelvezânî ilk olarak her bir görüşün dayandığı en önemli delillere yer vererek 

konunun kısaca özetini sunmakta, ardından bunları ayrıntılı olarak ele almaktadır. Her 

iki görüşü de aklî ve naklî delillerle temellendirmektedir. Peygamberlikten önceki 

duruma da değinen Kelvezânî bu konuyla ilgili görüşleri delilleriyle birlikte 

zikretmektedir. Ancak kendi görüşünü açıklamamaktadır. Kelvezânî’nin bu hususta Ebû 

Haşim el-Cübbâî’nin görüşüne dikkat çekmesi, onunla aynı görüşte olduğunu 

düşündürmektedir. 

Kelvezânî’nin bu eseri el-Udde’ye sistematik açıdan oldukça benzerlik arz 

etmektedir. Her ikisi de diğer mezheplerin görüşlerine yer verip mezhepler arası 

mukayese imkanı sunmaktadır. Hadisçi yönlerinin bir tezahürü olarak da görüşleri 

sahiplerine nispet etmeye özen göstermektedirler.  

2. Bir Peygamberin Önceki Şeriatlara Uymasının Cevazı 

Kelvezânî, bir peygamberin önceki peygamberin şeriatına uymasının aklen 

imkansız olmadığını ancak, bazılarının bunu hasen görmediğini ifade etmektedir. 

Kendisinin de dahil olduğu bir gruba göre, ikinci peygamberin ve ümmetinin 

maslahatının, önceki bir peygamber için maslahat olan bir şeyde olmasının imkansız 

olmadığını belirtmektedir. Bu hususta ise, iki kişinin (Zeyd ve Amr) kendilerine 

maslahat olan bir şeyde ittifak etmeleri örneğine yer vermektedir. İkinci peygamber ile 

ümmeti için maslahatın birincisine muhalif olması gibi, muvafık olmasının da mümkün 

olduğunu söyleyip bu iki durum arasında bir farkın bulunmadığını ifade etmektedir.408 

Mezkur görüşü savunanların sonraki peygamberin önceki peygamberin 

şeriatıyla gelmesinin, şeriatının önceki peygamber ile tanınmasından dolayı abes 

olduğunu söyleyenlere karşı ise, Kelvezânî önceki peygamberin şeriatının sona erip 

unutulmasının mümkün olduğundan dolayı bu görüşe katılmadığını belirtmektedir. Bu 

durumda, sonradan gelen peygamberin ya önceki şeriatın ihyası ve tekrarı için ya da 
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aynı şeriatla başka bir ümmete gönderildiğini söylemektedir. Bir üçüncü durum olarak 

ise, önceki peygamberin şeriatına uyan ikinci peygambere birincisinin şeriatında 

bulunmayan ibadet veya ibadetlerdeki şartların vahyedilmesini zikretmektedir. 409  

Bundan sonra ise, Hz. Peygamber’in bi‘setten evvel önceki şeriatlara uyup uymadığı 

meselesine geçmektedir,410 ancak çalışmanın sistematiğini bozmamak için şer‘u men 

kablenâ’nın bağlayıcılığı konusu öncelenecektir.  

3. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcılığı İle İlgili Görüşler 

Birinci görüş: Kelvezânî, hocası Ferrâ’nın neshi sabit olmayan önceki şeriatlara 

ait hükümlerin bağlayıcı olduğu görüşünü tercih ettiğini ve birkaç rivayete göre Ahmed 

b. Hanbel’in bu görüşe imada bulunduğunu ifade etmektedir. Nitekim, kura ile ilgili 

hüküm verirken Ahmed b. Hanbel’in sırasıyla Hz. Yusuf ve Hz. Zekeriyya’nın şeriatına 

ait olan “Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti.”411 ve “Meryem'i kim himayesine alıp 

koruyacak diye kalemlerini (kur'a için) atarlarken...” 412  ayetlerini zikrettiğini 

nakletmektedir.413   

İkinci Görüş: Kelvezânî, Ahmed b. Hanbel’den önceki şeriatların bağlayıcı 

olmadığı şeklinde başka bir görüşün rivayet edildiğini bildirmektedir. Şöyle ki, Ali b. 

Ebî Tâlib rivayetinde kısas ile ilgili olan “Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu da yazdık: 

Cana can,…”414 ayetinin Yahudiler’e emrolunduğunu, bizi bağlayanın ise “Ey iman 

edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, 

kadına karşı kadın kısas edilir.”415 ayeti olduğunu söylemektedir.416  

Kelvezânî, Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uyup uymadığı ile ilgili her iki 

cenahın başlıca delillerini nakletmektedir. Bunlar, “İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru 

yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy.” 417 

mealindeki ayet ve her bir peygambere bir şeriat ve yöntemin tahsis edildiğini belirten 
																																																								
409 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 412-413. 
410 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 416. 
411 Saffât 37/141. 
412 Âl-i İmrân 3/44. 
413 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 411. 
414 Mâide 5/45. 
415 Bakara 2/178. 
416 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 411. 
417 En’âm 6/90 
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ayet418 ile bunlardan birinin şeriatının diğerini bağlamadığının bildirilmesidir. Bir diğer 

delil ise, şeriatların Hz. Peygamber’e izafe edilmesidir. Buna göre, Hz. Peygamber’in 

kendinden önceki şeriatlarla muhatab olması şeriatının kendisine izafe edilmesini 

engellemektedir. Bu görüşü savunanlar, Hz. Peygamber’in şeriatına tabi olan sahabeye 

bir şeriatın izafe edilmemesini bu duruma örnek olarak zikretmektedirler.419 

Mu‘tezile ve Eş‘arîlerin desteklediği görüşe göre, Hz. Peygamber önceki 

şeriatlara uymamıştır ve bunlar bizleri bağlamaz. Diğer görüşe göre ise, Hz. Peygamber 

kendinden önceki şeriatlara uymuştur ve bunlar bizleri bağlar. Bu görüşü destekleyenler 

arasında ise, hocası Ferrâ, Ebu’l-Hasan et-Temîmî ve Ebu Süfyan’ın Râzî’nin nakline 

göre Hanefîleri zikretmektedir. Şafiîlerin ise, bu konuda ihtilaf ettiklerini ve bunlardan 

bir kısmın Hz. Peygamber’in Hz. İ brahim’in şeriatına, bazılarının ise Hz. Musa’nın 

şeriatına uyduğunu kabul ettiklerini nakletmektedir. 420  Açıkça ifade etmese de 

Kelvezânî’nin hocasının aksine, Hz. Peygamber’in bi‘setten sonra önceki şeriatlara 

uymadığı görüşünü benimsediği ortaya çıkmaktadır. Zira müellif bu görüşün 

savunmasını yaparak, buna karşı yöneltilen itirazları ve karşı görüşün delillerini 

çürütmektedir.  

4. Delillerin İncelenmesi 

a. Hz. Peygamber’in Önceki Şeriatlara Uymadığını Savunanların Delilleri 

aa. Naklî Deliller 

- “Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk.”421 Bu ayette aynı anlama 

gelen şeriat ve yol kelimeleri, peygamberlerin şeriatla birbirinden farklılaştıklarına 

delâlet eder ve başkasının ortaklığı bu hususiliği ortadan kaldırır. 

- “Daha önce her peygamber özellikle kendi kavmine gönderiliyordu. Ben ise 

kızıl ve siyah bütün insanlara gönderildim.”422 hadisi her peygamberin bir şeriatla kendi 

kavmine tahsis edildiğini gösterir ve şeriatta ortaklık buna mani olur.  

																																																								
418 Mâide 5/48. 
419 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 412. 
420 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 416. 
421 Mâide 5/48. 
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- Hz. Peygamber bir gün Hz. Ömer’in elinde Tevrat’tan bir sahife görmesi 

üzerine sinirlenip ona “saf beyaz (bir şeriat)” getirdiğini ve kendisi ile aynı dönemde 

yaşasaydı, Hz. Musa’nın da kendisine tabi olacağını bildirmiştir. 423 Buna karşı, Hz. 

Peygamber’in Tevrat’ın değiştirilmiş olmasından dolayı Hz. Ömer’i bundan menettiği 

ve aksi görüş sahiplerinin Tevrat’a değil de şeriatta bildirilen hükümlere müracaat 

ettiklerini bildirenlere, Kelvezânî mezkur hadisde Hz. Peygamber’in illeti saf beyaz bir 

şeriat ile gelmesi ve kendi şeriatıyla beraber başka bir şeye ihtiyaç duymamış olması 

şeklinde açıkladığını belirtmektedir. Dolayısıyla ona göre bu husustaki yorumlar 

batıldır.424  

- Hz. Peygamber liân, zıhâr vb. olaylar karşısında Tevrat ve İncil’in hükmüne 

müracaat etmemiş ve kendinden önceki şeriatlar hakkında soru sormayıp vahiy 

beklemiştir. Recm ve dişin kısası için Hz. Peygamber’in Tevrat’a başvurduğunu öne 

sürenlere karşı, Kelvezânî Hz. Peygamber’in Yahudilerin kendi şeriatlarındaki hükmü 

inkar etmeleri sebebiyle, bunları azarlamak için Tevrat’a başvurduğunu söylemektedir. 

Nitekim Hz. Peygamber’in recmin şartları için (ör.: muhsan olma şartı) Tevrat’a 

başvurmamış olduğunu hatırlatmaktadır. Ayrıca ona göre Tevrat’ın değiştirilmiş olması 

da buna mani olmaktadır.425 

- Kelvezânî delil olarak Muaz hadisini de zikretmektedir426 ve kendinden önceki 

şeriatlara uymuş olsaydı, Hz. Peygamber’in Muaz’a bunlara müracaat etmesini 

emretmiş olacağını ifade etmektedir. Burada Tevrat’ın da Allah’ın Kitab’ı olduğunu öne 

sürerek itiraz edenlere ise, Kelvezânî mutlak bir şekilde söylendiğinde “Allah’ın 

Kitab’ı” ifadesinden Kur’an’ın anlaşıldığını ve şeriatımızın Kur’an ile sınırlı olmadığı 

																																																																																																																																																																		
422 Buhârî, Teyemmüm 1, Salât 56; Nesâî, Gusl 26; Dârimî, Siyer, 28; Ahmed b. Hanbel, III, 304.  
423 Ahmed b. Hanbel III, 387, Krş. Ahmed b. Hanbel, III, 338, 471; IV, 266; Abdurrezzâk, Musannef, VI, 

113, 114; X, 313-314.  
424 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 417. 
425 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 418. 
426 Hz. Peygamber’in, Muaz’a ne ile hükmedeceğini sorması üzerine Muaz Allah’ın Kitab’ıyla, burada 

bulamadığından Resulullah’ın Sünnet’iyle, burada da bulamadığında reyiyle ictihad edip olayı 
hükümsüz bırakmayacağını söylemiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber ondan razı olduğunu bildirip 
Allah’a hamdetmiştir. (Ebû Davud, Akdiye, 11; Tirmizî, Ahkâm, 3; İbn Mâce, Menâsik, 3.) 
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gibi, önceki şeriatların da kitaplarıyla sınırlı olmadığını söylemektedir. Ayrıca, aksi 

durumda önceki şeriatların araştırılmasının emredileceğini belirtmektedir.427  

ab. Aklî Deliller 

- Sahabe ictihad edip ihtilaf etmiş ve birbirlerine karşı delil getirmiş olmalarına 

rağmen, hiçbirinden önceki şeriatlara müracaat ettikleri, bunlarla delil getirdikleri ve 

bunlar hakkında soru sordukları nakledilmemiştir. Şeriatta haberlerinin kabul 

edilmemesi nedeniyle bunlara müracaat etmediklerini savunanlara karşı ise, Kelvezânî 

Ehl-i Kitab’ın haberlerinin kabul edilmemesi ve kitaplarının değiştirilmiş olmasından 

dolayı önceki şeriatlara ait hükümlere ulaşma yolunun olmadığını ifade etmektedir. 

Muhalifler ise, sadece Hz. Peygamber’in şeriatıyla gelen önceki şeriatlara ait 

hükümlerin sübutunu kabul ettiklerini öne sürmektedirler. Kelvezânî, Hz. Peygamber’in 

şeriatı ile getirilen hükümlerin bağlayıcı olduğunu reddetmediğini ve bunların yeni 

baştan şeriat kılındığını ifade etmektedir. Ancak Hz. Peygamber’in şeriatının bu 

şeriatların tamamını içermediğini, dolayısıyla bu hükümlere ulaşmak için müslüman 

olanlardan şeriatlarını araştırıp onlara tabi olmanın gerekeceğini, oysa bunu hiç 

kimsenin yapmadığını söylemektedir.428   

- Şayet Hz. Peygamber kendinden önceki şeriatlara uymuş olsaydı, şeriatının 

tamamı kendisine izafe edilmezdi.429   

- Hz. Musa’dan önceki şeriatlara ulaşmak mümkün değildir. Zira bunlar sona 

ermiştir. Hz. Musa’nın şeriatı ise, Hz. İ sa’nın şeriatıyla neshedilmiştir. Hz. 

Peygamber’in Hz. İ sa’nın şeriatına uyması, bunun aksine olan icmadan dolayı caiz 

değildir. Şöyle ki, alimler Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uyup uymadığı hususunda 

dört gruba ayrılmaktadır: İslam bilginleri Hz. Peygamber’in hiçbir peygamberin 

şeriatına uymadığını, bütün peygamberlere, Hz. İbrahim’e veya Hz. Musa’ya uyduğunu 

söyleseler de, hiç kimse Hz. İsa’nın şeriatına uyduğundan bahsetmemektedir.430 

																																																								
427 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 419. 
428 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 419-420. 
429 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 420. 
430 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 420-421. 
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b. Hz. Peygamber’in Önceki Şeriatlara Uyduğunu Savunanların 

Delillerinin Çürütülmesi 

ba. Naklî Deliller 

-“İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey 

Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy.”431 mealindeki ayet, peygamberlerin 

şeriatlarının da hidayet olduğuna delâlet eder, dolayısıyla bunlara ittiba gerekli olur. 

Kelvezânî’ye göre ise, Allah Teâlâ’nın hidayeti bütün peygamberlere izafe ederek 

emretmesinden hareketle, hidayetin tevhid ve tebliğ sırasında sabırlı olmaya davet 

etmesi anlamına geldiği anlaşılmaktadır. Ayrıca peygamberler şeriat hususunda 

birbirinden farklılaşırlar. Dolayısıyla bu alanda peygamberlere uymak mümkün 

değildir.432   

- “Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İ çinde bir hidayet, bir nur vardır. (Allah'a) 

teslim olmuş nebiler onunla hüküm verirlerdi...”433 mealindeki ayet peygamberlerin, 

dolayısıyla da Hz. Peygamber’in Tevrat ile hükmetmesi için nazil olmuştur. Buna karşı 

Kelvezânî, bu ayet ile İ srailoğullarının peygamberlerinin Tevrat ile hükmetmelerinin 

kastedilmiş olmasının mümkün olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Kelvezânî’ye göre, 

bunun bütün peygamberlere hamledilmesi mümkün değildir. Zira Hz. Musa’dan önceki 

peygamberlerin bununla hükmetmiş olması mümkün değildir, Hz. İ sa ve Hz. 

Peygamber’in şeriatının bundan birçok hükmü neshetmesinden dolayı, sonrakilerin de 

hükmetmedikleri ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, ayetin zahirinden tüm 

peygamberlerin bununla hükmetmelerinin gerekli kılındığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, 

tüm peygamberleri dahil edebilmek için ayetin tevhid ve tebliğe hamledilmesi 

gerekmektedir.434 

- “Sonra da sana, "Hakka yönelen İ brahim'in dinine uy." diye vahyettik.”435 

mealindeki ayeti delil getirenlere karşı ise, Kelvezânî ayetteki “millet/din” kelimesinin 

furûa değil de, usûlu’d-din, tevhid ve ihlasa denk geldiğini belirtmektedir. Ona göre, bu 

																																																								
431 En’âm 6/90 
432 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 421. 
433 Mâide 5/44. 
434 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 421-422. 
435 Nahl 16/123. 
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nedenle mezhepleri kastedilerek, “Ahmed’in, Ebu Hanife’nin, Şâfiî’nin milleti/dini” 

denmez. Nitekim ayetin sonunda “O, Allah'a ortak koşanlardan değildi.” ifadesi bu 

yüzden buyurulmuştur. Ayrıca, Hz. İ brahim’in dininin nakli kesintiye uğramıştır. 

Dolayısıyla Allah Teâlâ’nın kendisine ulaşmanın mümkün olmadığı bir şeyi emretmesi 

mümkün değildir.436  

Kelvezânî, “Biz Nûh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, 

sana da vahyettik...”437 mealindeki ayetin “onlara vahyettiklerimizi sana vahyettik” 

manasına geldiğini savunanların bu delillerini kabul etmediğini, bilakis Allah Teâlâ’nın 

bu ayeti Hz. Peygamber’e vahyetmesine şaşıranların, şaşkınlıklarını gidermek için 

buyurduğunu belirtmektedir. Kelvezânî bu durumla ilgili bir benzetmede 

bulunmaktadır. Şöyle ki, “benimle nasıl yazıştı?” sorusuna karşılık olarak verilen “falan 

ve falanın seninle yazıştığı gibi” cevabından kastedilenin “seninle yazıştığıyla yazıştı” 

olmadığını belirtmektedir.438 

“"Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!" diye Nûh'a emrettiğini, sana 

vahyettiğini, İbrâhim'e, Mûsâ'ya ve İ sâ'ya emrettiğini size de din kıldı.”439 mealindeki 

ayeti delil getirenlere karşı ise, Kelvezânî bu ayette de yine din ile kastedilenin tevhid, 

ihlas ve risaletin tebliği olduğunu belirtip yukarıda bu konuyla ilgili verdiği 

açıklamaları tekrar etmektedir. Ayrıca ayette bahsedilen ayrılığın sadece tevhid ve ihlas 

alanında gerçekleşmediğini belirtmektedir.440  

Bu görüşü savunanların delillerinden biri de, “Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu 

da yazdık: Cana can, göze göz,...”441 mealindeki ayette ittiba emredilmediği halde bu 

ayete dayanılarak hüküm verilmiş olmasıdır.442 Bunlara göre, bununla beraber, önceki 

şeriatlara tabi olunduğu ve bunlarla hükmedildiği sabit olmaktadır. Buna karşı 

Kelvezânî, ayetin “Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir.” 

kısmı ile şeriatımızda hükmün zorunlu kılındığını belirtmektedir. Ayrıca Kelvezânî bu 

																																																								
436 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 422. 
437 Nisâ 4/163. 
438 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 423. 
439 Şûrâ 42/13. 
440 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 423. 
441 Mâide 5/45. 
442 Burada Hz. Peygamber’in dişin kısası ile ilgili verdiği hükmün kastedilmiş olması mümkündür. 
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hususta, yani kısas hükmü için “Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle 

cezalandırın.”,443 “Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır.”444 ve “O halde kim 

size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın.” 445  ayetlerine dayandığını 

bildirmektedir.446  

bb. Aklî Deliller 

Bu görüşü savunanlara göre, Hz. Peygamber’in bi‘setten evvel önceki şeriatlara 

uyması ve peygamber olarak gönderildiğinde bunların neshedildiğine dair bir hükmün 

varid olmaması, bunların bekasına delâlet etmektedir. Kelvezânî, bu görüşe 

katılmadığını ifade edip daha önce bu hususta söylediklerine atıfta bulunmaktadır.447  

Hz. Peygamber’in kendinden önceki şeriatları ortadan kaldırmadığını 

söyleyenlere karşı ise, Kelvezânî bunu söyleyebilmek için delilin gerektiğini 

bildirmektedir.448 

Allah Teâlâ’nın önceki şeriatlardan söz ettiğini ve şayet bizimle önceki kavimler 

arasında bir eşitlik kastetmemiş olsaydı, bunlardan bahsetmesinin bir faydasının 

olmayacağını savunanlara karşı, Kelvezânî Allah Teâlâ’nın önceki şeriatlardan bazı 

hususları bize emretmek ve bazılarını nesih ile bizden sakıt olduklarını açıklamak üzere 

zikrettiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla ona göre, bu şeriatların bizleri bağlaması 

gerekmez.449 

5. Hz. Peygamber’in Bi‘setten Evvel Önceki Şeriatlara Uyup Uymadığı 

Meselesi 

Kelvezânî, Ferrâ’nın Hz. Peygamber’in bi‘setten evvel önceki şeriatlara 

uyduğunu kabul ettiğini ifade etmekte ve bu görüşü savunanlar arasında Şâfiîleri de 

zikretmektedir. Ebû Süfyan es-Serahsî’den, Hanefîlerin Hz. Peygamber’in bi’setten 

evvel önceki şeriatlara uymadığını nakletmektedir. Mu‘tezile’nin bir kısmının ve diğer 
																																																								
443 Nahl 16/126. 
444 Bakara 2/179. 
445 Bakara 2/194. 
446 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 424-425. 
447 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 425. 
448 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 425. 
449 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 425. 
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alimlerin bu hususta tevakkufu savunduklarını ifade edip, en kuvvetli görüşün Ebû 

Hâşim el-Cübbâî’ye (v. 321/933) ait olduğunu bildirmektedir.450 

a. Hz. Peygamber’in Önceki Şeriatlara Uymadığını Savunanların Delilleri 

Hz. Peygamber’in bi‘setten evvel önceki şeriatlara uymadığını savunanlar, 

aksinin gerçekleşmesi durumunda bunun nakledileceğini ve Hz. Peygamber’in Yahudi, 

Hıristiyan veya diğerlerinden bu şeriatı nakleden ile yakınlık kurup onlara uymuş 

olması gerekeceğini öne sürmektedirler. Oysa Hz. Peygamber’in bisetten evvel yaptığı 

fiillerin nakledildiğini, ancak ne Ehl-i Kitab ile ünsiyet oluşturduğu ne onların 

uygulamalarını yerine getirdiği ne de onların şeriatları hakkında sorular sorduğunun 

nakledildiğini belirtmektedirler.451 

b. Hz. Peygamber’in Önceki Şeriatlara Uyduğunu Savunanların Delilleri 

Hz. Peygamber’in bi‘setten evvel önceki şeriatlara uyduğunu savunanlar, Hz. 

Muhammed’in peygamberliğinden önce hac, umre, oruç vb. ibadetleri yerine getirmiş 

olması ve hayvan boğazlamak veya üzerine yük yüklemek gibi ancak şeriatla hasen 

olduğu bilinen şeyler yapmış olmasının kendinden önceki şeriatlara uyduğuna delâlet 

ettiği kanaatindedirler. Bu görüşü destekleyenler şeriatta hüsün-kubuh konusunda aklın 

müdahalesinin olmadığını kabul etmektedirler.452 

Buna karşı Kelvezânî, Hz. Peygamber’in mezkur ibadetlerden hiçbirini yerine 

getirdiğinin sabit olmadığını ve boğazlama emrinden önce hayvan boğazladığının da 

nakledilmediğini belirtmektedir. Dolayısıyla bunu iddia edebilmek için, delile ihtiyaç 

duyulduğunu savunmaktadır. Bu hususta nakledilenlerin bi‘setten sonra ve hicretten 

önce Mekke’de ikamet ettiği döneme tekabül ettiğini bildirmektedir. Ayrıca 

boğazlanmış hayvanı yemenin ve hayvanın üzerine yük yüklemenin de aklen hasen 

olduğunu savunmaktadır.453  

																																																								
450 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 413. 
451 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 413-414. 
452 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 414. 
453 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 414. 
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c. Hz. Peygamber’in Önceki Şeriatlara Uyup Uymadığı Hususunda 

Tevakkufu Tercih Edenlerin Delilleri 

Hz. Peygamber’in bi‘setten evvelki durumu hususunda tevakkufu savunanlar, 

bir taraftan Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uymuş olsaydı, diğer dinlerin 

mensupları arasına karışıp onların şeriatlarını araştırmış olacağını, ancak bu hususta bir 

şeyin nakledilmemiş olmasının bu yönden bir engel oluşturduğunu belirtmektedirler. 

Diğer taraftan ise, Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uymamış olması durumunda da 

Kabe’yi tavaf ve ta’zim, oruç vb. ibadetleri yerine getirmemiş olması gerekeceğini 

düşünmektedirler. Oysa Hz. Peygamber’in günlerce Hira’da inzivaya çekildiğinin 

yaygın bir şekilde nakledildiğini ve bunun ancak şer’an hasen olup kendinden önceki 

şeriatlara uymuş olduğuna delâlet ettiğini ifade etmektedirler. Bu iki delilin çatışması 

söz konusu olduğu için, durum açıklanıncaya kadar tevakkufun gerektiğini 

savunmaktadırlar.454 

6. Şer‘u Men Kablenâ’nın Delil Değeri 

Kelvezânî, Ahmed b. Hanbel ile hocası Ferrâ’nın görüşüne yer verse de, bunlara 

muhalefet etmekten çekinmeyip şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcı olmadığı görüşünü 

benimsemektedir. Bu nedenle onun şer‘u men kablenâ’ya bir delil değeri vermediği 

anlaşılmaktadır. Öte yandan her ne kadar önceki şeriatlara ait hükümleri bağlayıcı kabul 

etmese de bunun bağlayıcı olmasının da aklen mümkün olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu nedenle onun da mütekellimîn usulcülerinden Basrî, Cüveynî ve Gazzâlî gibi şer‘u 

men kablenâ’ya uymanın aklen mümkün olup şer‘an vaki olmadığını savunduğu 

söylenebilir. Ayrıca şeriatımızda bulunan ve bağlayıcı olduğu bildirilen hükümlerin, Hz. 

Peygamber’e yeni baştan şeriat kılındığını kabul etmektedir. Dolayısıyla bu hükümlerin 

önceki şeriatlar olarak değil, Hz. Peygamber’in şeriatı olarak bağlayıcı olduğunu 

savunmaktadır.  

Kelvezânî, bağlayıcılığını tartıştığı önceki şeriatlara ait hükümleri, yalnızca 

naslarda bulunan hükümlerle sınırlamamaktadır. Bunun sebebi ise, önceki şeriatlara ait 

hükümlerin toptan neshedildiğini kabul etmemesidir. Şöyle ki, Hz. Peygamber’in 
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önceki şeriatları ortadan kaldırdığını söyleyebilmek için delile ihtiyaç duyulduğunu 

belirtmesi,455 bunların neshedilmediğini düşündüğünü göstermektedir. Kelvezânî, şer‘u 

men kablenâ’nın bağlayıcılığının kabul edilmesi durumunda, nasların dışında kalan 

önceki şeriatlara ait hükümlerin de bunlara dahil olacağını savunmakta ve hiç kimsenin 

bunlara başvurmamış olmasının aksine delâlet eden bir delil olduğunu düşünmektedir. 

C. İbn Akîl’in el-Vâdıh fî Usûli’l-Fıkh Adlı Eserinde Şer‘u Men Kablenâ 

Delili 

1. Şer‘u Men Kablenâ Konusunun Eserin Tasnifindeki Yeri ve İşleniş 

Biçimi 

İbn Akîl, şer‘u men kablenâ konusunu “Hz. Peygamber’in fiilleri” bahsinde 

incelemektedir. İbn Akîl, bir peygamberin önceki peygambere uymasının cevazını aklî 

istidlal ile ispatladıktan sonra, Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uyup uymadığı 

tartışmasını ele almaktadır. Bir peygamberin önceki şeriatlara uymasının cevazının aklî 

istidlal ile ortaya konulması, mezhepte Ferrâ’dan itibaren şer‘u men kablenâ konusu 

kapsamında takip edilen bir uygulama olmuştur. İbn Akîl ve Kelvezânî’nin, fıkhı 

Ferrâ’dan öğrendikleri 456  dikkate alındığında eserler arasındaki benzerliğin sebebi 

ortaya çıkmaktadır. İbn Akîl, bir peygamberin kendinden önceki bir peygamberin şeriatı 

üzerine gönderilmesinin cevazını açıkladıktan sonra, Hz. Peygamber’in kendinden 

önceki peygamberlerin şeriatlarına uyup uymadığı sorusuna geçmektedir. Bu konuda iki 

görüşün bulunduğunu bildirmektedir. Daha sonra ise, peygamberlikten önce Hz. 

Peygamber’in önceki şeriatlara uyup uymadığı meselesini incelemektedir. 

İbn Akîl de hocası Ferrâ gibi tümevarım yöntemini kullanmaktadır. 

Peygamberlerin önceki şeriatlara uymasının aklen cevazını ispat ettikten sonra, Hz. 

Peygamber’in önceki şeriatlara uyup uymadığı meselesine geçmektedir. Kendi 

görüşünün ardından itirazlara cevap verdikten sonra, karşı görüşün delillerine yer 

vermekte ve bunları çürütme yoluna gitmektedir. Her bir görüşü de aklî ve naklî 
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delillerle temellendirmektedir. Karşı görüşü savunanları ilzam etmesi onun cedel 

yöntemini kullandığını göstermektedir.  

2. Bir Peygamberin Önceki Şeriatlara Uymasının Cevazı 

İbn Akîl, Hanbelî alimlerinden Ebu’l-Hasan et-Temîmî gibi aklın men ve mübah 

kılma yetkisini kabul edenlere göre, bir peygamberin kendinden önceki şeriata 

uymasının aklen mümkün olduğunu ve şeriatın bundan menettiğine dair bir delilin 

bulunmadığını, bilakis buna cevaz veren delillerin mevcut olduğunu ifade etmektedir. 

Nitekim Allah Teâlâ, Hz. Musa ve Hz. Harun’u aynı dönemde göndermiş ve bu durumu 

Hz. Musa’ya destek olması açısından bir maslahat kılmıştır. Bazılarının geçersiz hale 

getirdiği veya ihmal ettiği hükümleri ihya etmesi açısından bunun mümkün olduğunu 

savunan İ bn Akîl, bazen de iki peygamberin birlikte oldukları zaman 

gerçekleştiremedikleri tesiri, ayrı ayrı gönderildiklerinde başardıklarını ve önceki 

peygambere tabi olmak üzere peygamber gönderilmesinin, önceki şeriatı teyid ettiğini 

belirtip bununla ilgili “Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı 

saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçi ile destek vermiştik.” 457  ayetini 

zikretmektedir.458  

Kendinden önceki şeriatı neshetmemesi durumunda peygamberin fonksiyonunu 

sorgulayanlara karşı, İ bn Akîl bunun -yukarıda da ifade edildiği üzere- uyarıların 

yenilenmesi ve bir tebliğin bekasını bir müddet (bir, iki, üç vs. yıl) sürdürmesiyle aynı 

anlama geldiğini söylemektedir. Bir peygamberin kendinden önceki peygamberi 

tekrarlamasının ona tabi olduğu anlamına geldiğini, oysa nebilerin tabi olan 

pozisyonunda olamayacağını savunanlara karşı, İbn Akîl önceki şeriatın ihyasını 

sağlamasından dolayı bununla bir maslahatın gerçekleştiğini belirtip bu durumu iki 

peygamberin aynı dönemde gönderilmesindeki maslahata benzetmektedir. Kur’an ve 

peygamberler tarihinin buna şahitlik ettiğini ve şeriatın aklın cevaz vermediği bir 

hüküm getirmeyeceğini savunmaktadır. Öte yandan, İ bn Akîl bu düşünceye göre 

peygamberlerin uzun bir süre kalmalarının da anlamsız olması gerekeceğini ifade 

etmektedir. Zira ona göre, bir peygamber ikinci senesinde, bir önceki senenin 
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uygulamalarını tekrar etmektedir. Mucizelerin peş peşe gelmesinin de aynı şekilde 

mükellefler arasında delillerin desteklenmesinden başka bir anlama gelmediğini 

söylemektedir. Hatta bu düşünceyi biraz daha ilerletip akla muvafık olan bir şey ile 

gelmeleri durumunda peygamberlerin gönderilmesinin anlamının da sorgulanabileceğini 

belirtmektedir. Bu noktada aklın mübah, yasak ve farz kılma yetkisinin olmadığı 

şeklindeki kaidelerine459 aykırı düştüklerini belirtenlere karşı ise, mümkün ve imkansız 

görmenin aklın kaziyelerinden olduğu ve teklifî hükümlerin aksine Yaratıcının mislinin 

bulunmasının imkansızlığı konusunda olduğu gibi aklın mübah, yasak ve vacib kılma 

yetkisini kabul ettiklerini belirtmektedir.460  

3. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcılığı İle İlgili Görüşler 

Birinci Görüş: Bu görüşün sahipleri, Hz. Peygamber’in önceki şeriatlardan 

yapılan nakiller veya değiştirilmiş kitaplara değil de, vahiy yoluyla doğrulanan 

hükümlere uyduğunu kabul etmektedir. İbn Akîl, Ahmed b. Hanbel’in bu görüşe göre 

hüküm verdiğini ifade etmektedir. Nitekim, Ahmed b. Hanbel’in çocuğunu kurban etme 

adağında bulunan kişinin, çocuk yerine koç kurban etmesi gerektiğine hüküm verdiğini 

ve bunu Hz. İbrahim’in şeriatıyla delillendirdiğini, kura ile ilgili verdiği hükmü ise, Hz. 

Zekeriyya’nın Hz. Meryem’in kefaletini üstlenmesi için çekilen kuraya 461 

dayandırdığını söylemektedir. İbn Akîl, bu görüşü benimseyenler arasında Ebu’l-Hasan 

et-Temîmî’yi, Ebû Süfyan es-Serahsî’nin Ebû Bekir er-Râzî’den bildirdiğine göre 

Hanefîleri ve iki görüşten birine göre Şâfiîleri zikretmektedir.462  

İbn Akîl, Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uyduğunu kabul edenlerin hangi 

şeriata uyduğu konusunda ihtilaf ettiklerini bildirmektedir. Bazı Şâfiî alimlerin Hz. 

Peygamber’in Hz. İ brahim’in şeriatına, şeriatımızda neshedilen hükümler hariç Hz. 

Musa’nın şeriatına ve kendisine en yakın şeriat olan Hz. İ sa’nın şeriatına uyduğunu 

kabul ettiğini belirtmektedir. Ahmed b. Hanbel’in ise, Hz. Peygamber’in 

																																																								
459 Bu tartışma ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. İbn Akîl, Kitâbu’l-funûn, I, 400-405. 
460 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 172. 
461 Âl-i İmrân 3/44. 
462 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 173. 
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neshedilmediği sürece önceki şeriatlara ait hükümlerden sahih olanların hepsine uyduğu 

görüşünü kabul ettiğini söylemektedir.463  

İkinci Görüş: Bu görüşü benimseyenler, Hz. Peygamber’in kendisine 

vahyedilenler dışında önceki şeriatlara uymadığını kabul etmektedirler. İ bn Akîl 

Mu’tezile’nin, Eş‘arîlerin ve iki görüşten diğerine göre Şâfiîlerin bu görüşü 

savunduğunu belirtmektedir.464 

4. Delillerin İncelenmesi 

a. Hz. Peygamber’in Önceki Şeriatlara Uyduğunu Savunanların Delilleri 

aa. Naklî Deliller 

Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uyduğunu savunanlar, delil olarak “İşte, o 

peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların 

tuttuğu yola uy.”465 ayetini, emrin vucûb ifade etmesini ve peygamberlere uyma emrinin 

peygamberlerin genel olarak “hidâyet” olarak getirdikleri her şeyi kapsadığını öne 

sürmektedirler.466 

Buna karşı furû konusunda ittifakın bulunmaması, bu hususta peygamberlerin 

yoluna uymanın mümkün olmaması ve itikadî alana dair bilginin kat’î, diğer dinlerin 

ise, furûda zann-ı galibe dayanmasından dolayı ayette geçen “hüda” kelimesinin tevhide 

ve Hz. Peygamber’i bağlayan teklifî hükümlere raci olduğunu söyleyenlere,467 İbn Akîl 

tevhidin aklî delillere dayandığını ifade edip asıl ittibanın ibadetler alanında 

gerçekleştiğini savunmaktadır. Şöyle ki, Hz. Peygamber’e Ramazan’da oruç tutulması 

konusunda kendinden önceki peygamberlerin ittifak ettiği sabit olduğu için, Hz. 

Peygamber kendinden öncekilere ittiba yoluyla oruç tutmuş olur, ki ona göre hakiki 

ittiba budur.468  

																																																								
463 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 174. 
464 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 174. 
465 En’âm 6/90. 
466 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 175. 
467 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 175. 
468 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 176. 
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Ayrıca İbn Akîl, ayetteki lafzın (hidayet) âm olduğunu ve emrin hidayet olarak 

adlandırılan her şeye şamil olduğunu, yani tevhidin ve ibadetlerin buna dahil olduğunu, 

dolayısıyla amellerin tevhid ile tahsisinin gerekmediğini bildirmektedir.469 

Furûdaki ihtilaf hususuna gelince, İ bn Akîl şeritların ittifak ettiği hükümlerin 

esas alındığının altını çizmektedir. Nitekim Hz. İsa’nın, Hz. Musa’nın şeriatıyla ittifak 

ettiği hükümleri alırken, cumartesi günü yasağı gibi bir takım hükümleri şeriatıyla 

neshettiğini belirtmektedir. Bu durumda öncekini neshetmesinden dolayı Hz. İ sa’nın 

şeriatıyla hükmedildiğini kabul etmektedir. Öte yandan kendilerine vahiy gelmediğinde, 

Hz. İ sa gibi Hz. Peygamber’in de Hz. Musa’nın şeriatına tabi olduğuna dikkat 

çekmektedir. İ bn Akîl’e göre, Hz. Peygamber mezkur iki peygamberin şeriatlarına 

ihtilaf edilen hükümlerde (cumartesi ile pazar yasağı) değil, ittifak edilen hükümlerde 

(Ramazan orucu) uymuştur.470  

Tevhidin kat‘î olduğu ve ittibanın buna raci olduğu, geri kalanın kat‘î olmadığı 

şeklinde muhalifler tarafından öne sürülen görüşe gelince, İbn Akîl Hz. Peygamber’e 

vahiy yoluyla gelen hükümleri esas aldığını belirtmektedir. Şöyle ki, İbn Akîl’e göre 

Hz. Peygamber’e Cebrail tarafından bir hükmün Hz. İ brahim veya Hz. Musa’nın 

şeriatına ait olduğu bildirildiğinde, asıl hükmü sınırlayan ve bekasını engelleyen ikinci 

bir vahiy gelene kadar, bu hükme söz konusu peygamberlerin şeriatı olmalarından 

dolayı tabi olunmaktadır. Zan veya kesin olmayan bir nakile dayanarak bu hükümlerin 

Hz. Peygamber’e hükmolunduğu kabul edilmez.471 

İbn Akîl, Tevrat’ın içinde hidayet ve nur olduğunu472 ve Tevrat’taki hükümleri 

bildiren ayetlerin 473  yanı sıra, Hz. Peygamber’in Rubey‘e’ye bir cariyenin dişini 

kırdığında Tevrat’ı kastederek Allah’ın Kitabı’nın kısasa hükmettiğini buyurmasının474 

önceki şeriatlara uyduğuna delâlet ettiğini bildirmektedir. Zira Kur’an’da dişin kısası 

hakkında yalnızca Tevrat’taki hükmü bildiren ayet bulunmaktadır. Ayrıca, Allah 
																																																								
469 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 176. 
470 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 176-178. 
471 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 178. 
472 Mâide 5/44. 
473 Mâide 5/45: “Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa 

kulak, dişe diş kısas edilir…” 
474 Buhârî, Tefsîru’l-Kur’an, 23; Krş. Buhârî, Sulh, 8; Ebû Dâvud, Diyât, 28; Nesâî, Kasâme, 17; İbn 

Mâce, Diyât, 16.  
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Teâlâ’nın Tevrat ile hükmetmeyenleri tehdit ve zemmettiği ayetlerle475 bu hükümleri 

terk eden Müslüman veya Yahudi herkesi kastettiğini ifade edip, bunun “(Ey 

Muhammed!) Sana da o Kitab'ı (Kur'an'ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları 

gözetici olarak indirdik. Artık Allah'ın indirdiği ile aralarında hükmet…”476 ayetiyle 

teyit edildiğini bildirmektedir.477 

İbn Akîl, “Sonra da sana, "Hakka yönelen (hanif olan) İbrahim'in dinine uy." 

diye vahyettik.”478 ayetinin de buna delâlet ettiğini savunmaktadır. Bu ayetin, Hz. 

Peygamber’e indirilen Hz. İbrahim’in şeriatına ait olan hükümlere uymayı emrettiğini 

ifade etmektedir. Söz konusu ayetin “hakka yönelen ve müşriklerden olmayan” 

kısmının, dinin furûu ve ibadetlerinin değil de tevhidin kastedildiğine işaret eden açık 

bir delil olduğunu öne sürenlere karşı, İbn Akîl ayetteki “millet” kelimesinin şeriattan 

ibaret olduğunu, “hanif” olmasının bir sıfatı ve şirkin kendisinden nefyini ifade ettiğini 

belirtmektedir. Ayrıca ittibanın genel olup sınırlandırılamayacağını söylemektedir. Zira 

tevhidin Hz. İ brahim’e mahsus olduğunun düşünülemeyeceğini ve ayetteki Hz. 

İbrahim’in dini/şeriatına yönelik tahsisten, Hz. İ brahim’in şeriatına ait hükümlerin 

anlaşıldığını belirtmektedir.479  

ab. Aklî Deliller 

Allah Teâlâ bir peygambere, şer‘an ve dinen sabit olan hükümler vahyettiyse ve 

bu peygamber de bu hükümlere uyduysa, bu hükümler ancak sabit olduğu yolla yani 

vahiy yoluyla neshedilir. Başka bir peygamberin gönderilmesi önceki şeriata ait 

hükümlerin terkini gerektirmez. Buna göre, ikinci peygambere vahiy ile bu hükümleri 

nesheden bir hüküm gelene kadar, bu şeriatlar kesinliklerini ve bağlayıcılıklarını korur. 

Bu da Hz. Peygamber’in şeriatında (birbiriyle çelişen) iki ayet arasındaki duruma 

benzer. Şöyle ki, bunların arasında cem mümkün ise, nesih söz konusu olmaz. Cem 

mümkün olmadığında ise, son gelen ayet esas alınır. Bunun gibi, önceki şeriata ait olan 

																																																								
475 Mâide 5/44: “Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.”, Mâide 5/45: 

“...zalimlerin ta kendileridir.”, Mâide 5/47: “…fasıkların ta kendileridir.” 
476 Mâide 5/48. 
477 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 178-179. 
478 Nahl 16/123. 
479 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 179. 
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hükmün neshi de ancak sonradan gelen şeriat ile cem edilmesi mümkün olmadığında 

söz konusu olur.480  

Kur’an’da önceki kitaplardan anlatılan ve neshedilmeyen hükümlerin amel 

edilmek üzere varid oldukları kabul edilir. Zira Allah Teâlâ’nın bunlara muhalefet 

etmemizi kastettiği veya bunları bir fayda olmaksızın zikrettiği düşünülemez. 

Dolayısıyla neshine dair bir delil kaim olana kadar, asıl hükmün esas alınması ve bu 

hükümlerin kıyasa tercih edilmesi gerekir.481 

İbn Akîl, burada delil olarak Hz. Peygamber’in bi‘setten önceki uygulamalarına 

dair bilgilere de yer vermektedir. Ancak tekrarı önlemek için bunlara peygamberlikten 

sonraki durum ile ilgili olan bölümde yer verilecektir. Zira müellif bu husustaki 

bilgileri, ilgili kısımda tekrar etmektedir. İbn Akîl’in bu konuyla ilgili bilgileri burada 

sunmasının nedeni, bi‘setten önce Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uymasının 

peygamberlikten sonra da uyduğuna delâlet ettiği düşüncesine sahip olmasından 

kaynaklanıyor olabilir.482   

b. Hz. Peygamber’in Önceki Şeriatlara Uymadığını Savunanların 

Delillerinin Çürütülmesi 

ba. Naklî Deliller 

Bir peygamberin önceki peygambere uymayacağını savunanlar delil olarak 

“Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk.”483 ayetini öne sürmektedirler. 

Şöyle ki, bu ayette şeriat ancak tahsis edildiği kişilere izafe edilir, kendilerine mahsus 

bir şeriata sahip olmayanlar ise tabi pozisyonunda olurlar.484 

Buna karşı İbn Akîl, şeriatların izafe edildikleri kişilere tahsisinin, bir şeriatın 

bazı furû meselelerinde kendinden önceki şeriatlara -bir çeşit nesih ile- muhalefet 

etmekten hali olmamasından kaynaklandığını belirtmektedir. Peygamberlerin şeriatın 

bir kısmında ortak olmalarının her birinin bir şeriata sahip olmasına mani olmadığını 
																																																								
480 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 180. 
481 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 181. 
482 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 182-183. 
483 Mâide 5/48 
484 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 183. 



	
	

103	

açıklayıp, bu durumu tevhid konusundaki ittifakın şeriatların ayrıştırılmasını 

engellememesi durumuna benzetmektedir.485  

İbn Akîl, şeriatların kendileriyle başladıkları peygamberlere izafe edilmesini 

mezheplerin imamlara tahsis edilmesine benzetmektedir. Şöyle ki, mezhep 

imamlarından sonra gelen alimlerin taklid ile değil de, delil yoluyla aynı hükme 

ulaşmaları durumunda dahi görüşlerin imamlara atfedilmesinin önüne geçilemediğini 

söylemektedir. “Hz. Muhammed’in şeriatı” tamlamasının kullanılmasını ise, Hz 

Peygamber’in Hz. Musa ve Hz. İ sa’nın şeriatından birçok hükmü neshetmesinden 

kaynaklandığını belirtmektedir.486 

Hz. Peygamber’in buyurduğu “Daha önce her peygamber özellikle kendi 

kavmine gönderiliyordu. Ben ise kızıl ve siyah bütün insanlara gönderildim.” 487 

hadisinin önceki peygamberlerin ancak kendi kavimlerine gönderildiklerine delâlet 

ettiği, dolayısıyla bu peygamberlerin kendi dönemlerindeki insanların tamamını 

kuşatamadıklarına göre, daha sonraki dönemleri evleviyetle kapsayamayacakları bu 

hususta öne sürülen bir diğer delildir. Buna karşı İ bn Akîl, peygamberlerin kendi 

dönemindeki insanları kuşatamamalarının sebebini, her birine bir şeriat tahsis edildiği 

iki veya üç peygamberin aynı asırda birleşmesine dayandırmaktadır. Kendisinin ise, ayrı 

dönemlerde gönderilen peygamberleri kastettiğini belirtmektedir. Hz. Peygamber’in 

kendisine tahsis edilen bir hüküm varid olmadığında kendinden öncekilere tabi 

olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca, Allah Teâlâ’nın bir maslahatın gerçekleşeceğini 

bildiği durumlarda önceki şeriatlara uymayı emrettiğini; aksi durumlarda şeriatları bazı 

dönemler ile sınırladığını ifade etmektedir.488 Öte yandan İbn  Akîl’e göre, bu hadisle 

şeriatların özellikle gönderildikleri kavim üzere kaldıklarının kastedilmiş olması 

mümkündür. Bu noktada bir Arap olan Hz. Peygamber’in yine aynı ırktan olan atası Hz. 

İbrahim’in dinine tabi olduğunu belirterek mezkur hadisin bu hususta delil teşkil 

etmediğini ispatlamaya çalışmaktadır.489 

																																																								
485 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 183. 
486 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 190. 
487 Buhârî, Teyemmüm 1, Salât 56; Nesâî, Gusl 26; Dârimî, Siyer 28; Ahmed b. Hanbel, III, 304. 
488 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 184. 
489 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 184. 
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Muhalifler, Hz. Ömer’in yanında Tevrat’tan bir parçanın bulunduğunu gören 

Hz. Peygamber’in ona Hz. Musa’nın hayatta olması durumunda kendisine tabi olmaktan 

başka birşey yapmayacağını buyurmasının, Tevrat’a başvurulamayacağını ve yalnızca 

Hz. Peygamber’in şeriatıyla amel edileceğine delâlet ettiğini söylemektedirler. Bunun, 

Hz. Peygamber’in neshedilen hükümler hariç kendinden önceki şeriatlara tabi olduğu ve 

onlarla amel ettiği yönündeki görüşü reddettiğini savunmaktadırlar. Zira bu alimlere 

göre, Hz. Musa’nın hayatta olması durumunda kendisine tabi olacağını belirtirken, 

ölümünden sonra Hz. Peygamber’in ona tabi olması mümkün değildir. Dolayısıyla Hz. 

Peygamber bu sözü Hz. Musa’nın şeriatına uymanın caiz olmadığını uyarmak için 

söylemiştir.490 

Buna karşı İ bn Akîl, En’âm 90,491 Nahl 123,492 İsrâ 77,493 Ahkâf 35494 gibi 

birçok ayette Hz. Peygamber’in kendinden önceki peygamberlerin şeriatlarına uymakla 

sorumlu olduğunun belirtilmesi ve Mirac gecesinde Hz. Musa ile karşılaşıp namaz 

vakitleri konusunda istişare ettiklerinde495 ona uymayı reddetmemesi gibi birçok delilin, 

Hz. Ömer ile ilgili rivayeti bir sonuca bağladığını açıklamaktadır. Hz. Peygamber’in 

Tevrat’a bakmaktan menetmesinin sebebinin Tevrat’ın değişikliğe uğramış olmasından 

ve -Hz. Musa’dan sonra bir şeriatın varid olmayacağı gibi- bunda Hz. Peygamber 

hakkında aslı olmayan eklemelerin bulunmasından emin olunmadığından 

kaynaklandığını düşünmektedir. Ayrıca cumartesi yasağı gibi Tevrat’tan birçok hükmün 

değiştirilmiş olmasından dolayı, Hz. Musa’nın hayatta olması durumunda Tevrat’taki 

hükümleri devam ettirmesinin caiz olmamasının da ittiba anlamına geldiğini 

belirtmektedir.496 

İbn Akîl bu düşüncenin, ayetler ile rivayetleri cem etmeyi başardığını ifade edip, 

karşı görüşü buna imkan vermemekle eleştirmektedir. Ayrıca, Hz. Peygamber’in 

																																																								
490 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 185-186. 
491 En‘âm 6/90: “İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de 

onların tuttuğu yola uy.” 
492 Nahl 16/123: “Sonra da sana, "Hakka yönelen İbrahim'in dinine uy." diye vahyettik.” 
493 İsrâ 17/77: “Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz hakkındaki kanun böyledir…” 
494 Ahkâf 46/35: “(Ey Muhammed!) O halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret.” 
495 Buhârî, Salât 1, Bed‘u’l-Halk 6; Menâkıbu’l-Ensâr 42; Müslim, İman 264; Nesâî, Salât 1. 
496 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 186-187. 
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Tevrat’taki hükümlere değil, Allah Teâlâ’nın kendisine Hz. Musa’nın şeriatı olarak 

vahyettiği hükümlere tabi olduğunun da bir kez daha altını çizmektedir.497   

bb. Aklî Deliller 

Muhaliflerin kullandığı bir diğer delil ise, Hz. Peygamber’in bazı sorular 

karşısında hüküm bekleyip önceki şeriatların cevaplarına müracaat etmemesinin önceki 

şeriatlara tabi olmadığını göstermesidir. İbn Akîl, bunun sebebinin Hz Peygamber’in bu 

durumlarda önceki şeriatlara ait hükümleri bilmemesinden kaynaklandığını 

düşünmektedir.498  

Her peygambere kendi kavmine uygun maslahatı gözeten şeriatların tahsis 

edildiğini ve maslahata uygun olan hükmün dönemden döneme değişken olmasının, 

başka bir peygamberin şeriatına tabi olmaya mani olduğunu öne sürenlere karşı, İbn 

Akîl bu görüşe hak vermekle birlikte, bazı hükümlerin ikinci bir şeriatın 

gönderilmesiyle neshedilmemesinin de bir vakıa olduğunu hatırlatarak en uygun 

maslahatı gözetme hususunda iki şeriatta aynı hükümlerin bulunabileceğini 

bildirmektedir. Öte yandan, farklı dönemlerde olmaları ve bunun gereği olarak 

maslahatların değişmesine rağmen tabiûnun sahabaye bağlı kalması örneğinde olduğu 

gibi, önceki şeriatlara ittibanın da mümkün olduğunu belirtmektedir. Bu hususta Hz. 

Peygamber’den sonra nesih ihtimalinin ortadan kalkması nedeniyle tabiûnun sahabeye 

tabi olduğunu öne sürenlere karşı ise, aynı durumun önceki şeriatlardan tabi olunan 

hükümlerde de söz konusu olduğunu söylemektedir.499 

Bu görüşü savunanlara göre, önceki şeriatlar bağlayıcı olsaydı, kitaplardaki 

hükümlerin anlaşılması için söz konusu dinlere mensupken ihtida edenlerden yardım 

alınması ve Hz. Peygamber’in de bir hüküm için vahiy beklememesi gerekirdi. Bu 

görüşe cevap olarak İbn Akîl, önceki şeriatlara ait hükümlerin ancak bizim şeriatımız ile 

sabit olması, yani Hz. Peygamber’e vahiy ile bildirilmesi kaydıyla bağlayıcı olduğunu 

belirtmektedir. Dolayısıyla bu hükümlerin bizlere iletilip manalarının da açık olduğunu 

savunmaktadır. Önceki din mensuplarının naklettiklerine ise, Hz. Peygamber’e olan 

																																																								
497 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 187. 
498 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 187-188. 
499 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 188-189. 
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inatları, fıskları ve yalanları dolayısıyla güvenilmediğini ve değiştirilen kısımdan 

nakledilme olasılığı nedeniyle onlardan ihtida edenlere de müracaat edilmediğini 

söylemektedir. Ayrıca, Hıristiyanların saldırıları ve Tevrat hafızlarının öldürülmesinden 

sonra, yazı ve ezber konusunda onlardan güvenilecek kimsenin kalmadığını 

bildirmektedir.500  

Bu görüşün sahipleri, Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uymasının, böyle bir 

durumun gerçekleşmesi durumunda nakledileceğinden dolayı uzak bir iddia olduğunu 

savunmakardırlar. Zira önceki şeriatlara uymayı gerektirecek ibadet ve hükümler 

alanında çokça soru bulunmaktadır. Oysa güvenilir oldukları halde Abdullah b. Selâm 

ve Ka‘bu’l-Ahbâr gibi Yahudilerden müslüman olanlara başvurulduğu 

nakledilmemiştir. Buna karşı İbn Akîl, kendisine arız olan her durumda vahyin nazil 

olduğunu söyleyerek Hz. Peygamber’in buna ihtiyaç duymadığını düşünmektedir. 

Ayrıca Yahudilerin zinanın hükmünü kendisine sorduklarında, Hz. Peygamber’in 

Tevrat’a müracaat edip Abdullah b. Selâm’dan istifade ettiğini belirterek,501 bu olayda 

önceki din mensuplarından müslüman ve güvenilir olanlara müracaat ettiğini ifade 

etmektedir.502  

Bu görüşü savunanların bir diğer dayanağı ise, geçmiş peygamberlere ittiba 

edilmesi yönündeki görüşün nefrete ve uzaklaştırmaya yol açmasıdır. Şöyle ki, Hz. 

Peygamber’in Hz. İ sa veya Hz. Musa’nın şeriatına tabi olması durumunda, o dinin 

müntesipleri kendi peygamberlerine tabi olunduğunun farkına varıp, Hz. Peygamber’i o 

ümmetten biri olarak kabul edeceklerdir. Hz. Peygamber söz konusu şeriatı nesheden 

muhalif bir hüküm getirdiğinde ise, insanlar Hz. Peygamber hakkında başkanlık 

sevgisinden dolayı peygamberlerine ittibaya tenezzül etmediği şeklinde bir töhmete 

kapılıp Hz. Peygamber’e tabi olmayı redddedeceklerdir. Bu nedenle, bu alimler bu 

görüşün bir mefsedete yol açacağını düşünmektedirler. Ancak İbn Akîl, harikulade bir 

delil olan mucizelerin getirilmesiyle bu düşüncenin giderileceğini, önceki şeriatların 

																																																								
500 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 189. 
501 İbn Akîl, Yahudiler’in Tevrat’taki recm hükmünü elleriyle gizlediklerinde, Abdullah b. Selâm’ın 

ellerini çekmelerini söyleyip recm hükmünü ortaya çıkararak Hz. Peygamber’e yardımcı olduğunu 
belirtmektedir. 

502 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 193. 
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neshinin ispat edileceğini ve bu durumda Hz. Peygamber’in önceki şeriata tabi olması 

veya yeni bir şeriat ortaya koyması arasında bir farkın olmayacağını savunmaktadır.503  

5. Hz. Peygamber’in Bi‘setten Evvel Önceki Şeriatlara Uyup Uymadığı 

Meselesi 

İbn Akîl, Hz. Peygamber’in bi‘setten önce, kavminin dinine değil de Hz. 

İbrahim’in şeriatından kendisine göre sahih olan hükümlere uyduğunu savunmaktadır. 

Nitekim fal okları ve putlardan uzak durmasını bu hususta somut örnekler olarak 

zikretmektedir. Ahmed b. Hanbel’in, Hz. Peygamber’in kavminin dini üzere olduğunu 

söyleyenleri tasvip etmediğini nakletmektedir. Şâfiîlerin bir kısmının Hz. Peygamber’in 

önceki şeriatlara uyduğunu kabul ettiğini, bir kısmının ise her iki durumu da caiz 

görerek tevakkufu savunduğunu bildirmektedir. Ebû Süfyan es-Serahsî’den nakille 

Hanefilerin Hz. Peygamber’in peygamberlikten evvel herhangi bir şeriata tabi 

olmadığını kabul ettiğini belirtmektedir.504  

İbn Akîl, Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uyduğunu kanıtlamak için hac ve 

umre vecibelerini yerine getirmesi, kurban kesmesi, hayvanları binek edinmesi gibi 

uygulamalarına yer vermektedir. Zira ona göre, bu uygulamaların cevazı akılla değil 

şeriat ile bilinir. Oysa bu konuda o dönemde vahiy bulunmaz. Buradan hareketle Hz. 

Peygamber’in bu hükümleri önceki şeriatlardan yapılan nakillerle öğrendiğini 

savunmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamber’in Hz. İ brahim’in şeriatını soruşturup buna 

uyduğunu ve putlarla fal oklarından uzak durduğunu belirtmektedir.505 Bu noktada 

putlara tapmama, fal okları, içki vb. şeylere akıl yoluyla ulaşmasının mümkün olduğunu 

savunanlara karşı bunları şeriat veya Allah’tan kendisine gelen bir ilham ile yaptığını 

belirtmektedir.506 Zira İbn Akîl’e göre, zararı hemen belli olmadığı sürece aklın külfet 

gerektiren şeyleri yerine getirip hazzı terk etme gücü yoktur. Buna ancak 

peygamberlerin nakilleri veya semadan gelen bir vahiy delâlet edebilir. O dönemde 

kendisine henüz vahiy nazil olmadığından dolayı Hz. Peygamber’in bunlara insanların 

																																																								
503 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 192-193. 
504 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 194. 
505 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 181-82 
506 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 195. 
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nakillerinden başka ulaşma yolu kalmaz. İnsanlar genellikle toplumları ve aşiretlerinden 

ayrılmadıklarından dolayı, bu durum gayet açık bir şekilde ortaya çıkar.507 

Hz. Peygamber’in bu uygulamarına yönelik haberlerin âhad ve şüpheli olması 

ve kesin bir yolla nakledilmemesini öne sürüp bunları zann-ı galibine göre yaptığını 

dolayısıyla da bu haberlere dayanılamayacağını söyleyenlere, İ bn Akîl kat‘îyyâtın 

usûlü’l-fıkıh için değil sadece usûlü’d-din için talep edildiğini belirtmektedir.508  

Hz. Peygamber’in bir peygambere uyması durumunda bunun nakil ile bilinmesi 

gerekeceğini belirtenlere karşı ise yukarıda zikredilen uygulamaların nakledilmiş 

olmasının bu hususta yeterli olduğunu söylemektedir.509 

6. Şer‘u Men Kablenâ’nın Delil Değeri 

Kendi görüşünü açıkça belirtmese de, İ bn Akîl’in önceki şeriatların 

neshedilmediği sürece geçerliliğini devam ettirdiğini savunduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 

görüşe muhalif olanların itirazlarına ve karşı görüşün delillerini çürütme yoluna gitmesi 

buna işaret etmektedir. İbn Akîl önceki şeriatlara ait hükümlerin Kur’an ve Sünnet ile 

sabit olup neshedilmemiş olması kaydıyla, bunlara bağlı olduğu peygamberin şeriatı 

olarak uyulması gerektiğini düşünerek hocası Ferrâ’dan ayrılmaktadır. Zira Ferrâ, bu 

hükümleri Hz. Peygamber’in şeriatına dahil etmektedir. Bu yönüyle İbn Akîl’in şer‘u 

men kablenâ deliline biraz daha bağımsızlık kazandırdığı söylenebilir. Ancak yine de, 

“Hz. Peygamber’in filleri” başlığı altında incelenen şer‘u men kablenâ bu eserde 

müstakil bir delil hüviyetine sahip değildir. 

V. DÖRT MEZHEP LİTERATÜRÜNE DAHİL OLMAYAN BAZI USÛL 

ESERLERLERİNDE ŞER‘U MEN KABLENÂ 

A. Genel Bakış 

İslâm hukuk düşüncesinde önemli bir yere sahip olan Ebu’l-Hüseyin el-Basrî ve 

İbn Hazm, her ne kadar dört mezhebin dışında kalmış olsalar da, fıkıh usûlü ilmine olan 

																																																								
507 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 183. 
508 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 183. 
509 İbn Akîl, el-Vâdıh, IV, 196. 
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katkılarından dolayı özellikle ele alınması gereken usûl alimleridir. Basrî önde gelen 

Mûtezilî alimlerinden biri iken, İbn Hazm İslam düşüncesinde Zâhirîlik olarak bilinen 

mezhebin en önemli temsilcisidir.510  

Basrî’nin eseri muhteva ve yöntem bakımından dört mezhebin usûl eserlerine 

benzese de, İ bn Hazm’ın hem muhteva hem de yöntem bakımından bu eserlerden 

oldukça farklılaştığı gözlemlenmektedir. Basrî’nin şer‘u men kablenâ konusunu ele 

almadan evvel, bir peygamberin önceki şeriatlara uymasının aklen mümkün olup 

olmadığını sorgulaması, kendinden önceki eserlerde görülmeyen, ancak kendinden 

sonra Ferrâ, Cüveynî, Kelvezânî ve İ bn Akîl gibi usûlcülerin devam ettirdiği bir 

uygulamadır. Bu bakımdan müellifin, mezkur alimler üzerinde önemli bir etkisinin 

olduğu söylenebilir. İbn Hazm’ın görüşleri dört mezheb tarafından dikkate alınmış olsa 

da, şer‘u men kablenâ konusu özelinde bunun dört mezheb usûl eserleri üzerinde önemli 

bir etkisi tespit edilememiştir. Ancak sunduğu bilgilerin ve başka hiçbir eserde 

rastlanılmayan yorumlarının fıkıh usûlüne kazandırdığı zenginlik, onu bu alanın 

vazgeçilmezleri arasına dahil etmiştir. Bu nedenle kendilerine özgü bir sisteme sahip 

olan bu alimlerin düşüncelerini ayrıca ele almak uygun görülmüştür. 

B. Basrî’nin el-Mu‘temed Adlı Eserinde Şer‘u Men Kablenâ  

1. Şer‘u Men Kablenâ Konusunun Eserin Tasnifindeki Yeri ve İşleniş 

Biçimi 

Ebu’l-Hüseyin el-Basrî, şer‘u men kablenâ konusunu “Hazr ve İbâhâ” bahsinin 

içerisinde, “İkinci peygamberin birinci peygambere uymasının cevazı ve 

Peygamberimiz ile ümmetinin nübüvetten önce ve sonra kendinden önceki şeriatlara 

uymadığı hakkında” başlığı çerçevesinde ele almaktadır. Basrî’nin konuyu hazr ve 

ibaha başlığı altında incelemiş olmasının sebebi, üzerinde ihtilaf edilen delillerin bu 

bahiste incelenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum Basrî’nin şer‘u men kablenâ’yı 

müstakil bir delil olarak değerlendirdiğine işaret etmektedir. 511 

																																																								
510  Apaydın, “İbn Hazm”, DİA, XX, 39. 
511  Abdusselâm, Şer‘u men kablenâ, s. 331-332. 
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Başlıktan da anlaşıldığı gibi, Basrî öncelikle önceki şeriatlara uymanın aklen 

imkanını sorgulamaktadır. Daha sonra Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uyup 

uymadığıyla ilgili görüşünü belirtip bunu delillerle temellendirmeye çalışmaktadır. 

Basrî ilk olarak peygamberlikten öncesini ardından peygamberlikten sonrasını 

incelemekte, ancak çalışmanın seyrini bozmamak için burada peygamberlikten sonraki 

dönem öncelenecektir. Her iki durum için iki görüşten bahseden Basrî, bunları 

delilleriyle birlikte ele almakta, ancak özellikle benimsediği görüşün doğruluğunu ispat 

etmeye çalışmaktadır. Benimsediği görüşün aksini savunanları muhalif grup olarak 

niteleyen Basrî, bunların delillerini çürütmeye çalışmaktadır. Bu yüzden onun cedel 

yöntemini kullandığı söylenebilir. 

Basrî eserleri günümüze ulaşmayan Cübbâî ve Kâdî Abdülcebbâr gibi Mutezîle 

alimlerinin görüşlerini naklederek, ilim dünyasında bu hususta oluşan eksikliği kısmen 

telafi etmektedir.  

2. Bir Peygamber’in Önceki Peygamber’e Uymasının Cevazı 

Basrî bir peygamberin önceki peygambere uymasının imkansızlığının ancak aklî 

yönden savunulabileceğini söylemektedir. Bu hususla ilgili ya birinci peygamber ile 

ikinci peygamberin ümmetinin maslahatlarının birleşmesinin mümkün olmadığını ya da 

önceki peygamberin şeriatı üzerine gelmenin abes olduğunun öne sürüleceğini belirtip, 

bu iki dayanağın batıl olduğunu ortaya koymaktadır. Öne sürülen birinci dayanak ile 

ilgili, maslahat konusunda bir peygamberin ümmetinin önceki peygamberin ümmetine 

muhalif olması gibi, muvafık olmasının da mümkün olduğunu yani bu iki durum 

arasında aklen bir farkın bulunmadığını söylemektedir. İkinci dayanağa gelince, bunun 

birkaç yönden batıl olduğunu açıklamaktadır. Şöyle ki, Basrî’ye göre ikinci 

peygamberin birinci peygamberin davetine müracaat etmesi imkansız değildir. İ kinci 

peygamberin şeriatına birincisine zaid olan ibadet veya şartlar vahyedilebilir. Ayrıca, 

birinci şeriatın sona ermesi yahut ikinci peygamberin birincisinden farklı bir kavme 

gönderilmesinden dolayı aynı şeriatın vahyedilmesi mümkündür.512  

																																																								
512 Basrî, el-Mu‘temed, II, 899-900. 
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Basrî, önceki şeriatlara uymanın cevazı ile ilgili öne sürülen aklî delillendirmeyi 

çürüterek önceki peygamberlere uymanın aklen mümkün olduğunu göstermektedir. 

Burada dikkat çeken bir husus ise, Cüveynî’nin Mu‘tezile’ye yönelttiği eleştirilerin 

Basrî tarafından da tenkit edilmesidir. Basrî’nin yaptığı nakillerden hareketle, söz 

konusu eleştirilerin muhatabının Cübbâî de olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 

Cüveynî’nin eleştirilerinin Mutezile alimlerinden bu ikisi için geçerli olmadığı ortaya 

çıkmaktadır.  

3. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcılığı İle İlgili Görüşler 

Basrî, peygamberlik sonrası ile ilgili alimler arasında ihtilafın bulunduğunu, bir 

grubun bir delil ile istisna edilenler hariç, Hz. Peygamber’in kendinden önceki şeriatlara 

uyduğunu, diğerlerinin ise kendinden önceki şeriatlara uymadığını kabul ettiğini ifade 

etmektedir. Ayrıca, peygamberlikten önce ve sonra Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara 

uyduğunu savunanların hangi peygambere uyduğu hususunda ihtilaf ettiğini 

bildirmektedir. 513  Basrî’nin birinci görüşün delillerine karşı yöneltilen itirazları 

çürütmesi, Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uymadığı görüşünü tercih ettiğine işaret 

etmektedir. 

a. Hz. Peygamber’in Önceki Şeriatlara Uymadığını Savunanların Delilleri 

aa. Naklî Deliller 

Hz. Peygamber’in Muaz’a ne ile hükmedeceğini sorduğunda, Muaz’ın sırasıyla 

Kitap, Sünnet ve reyiyle ictihad edeceğini söylemesi ve Hz. Peygamber’in onu 

onaylayıp Tevrat ve İ ncil ile hükmetmesi gerekeceğini ona bildirmemiş olmasıdır. 

Tevrat’ın “Allah’ın Kitab’ı” lafzına dahil olduğunu söyleyenlere karşı ise, Basrî mutlak 

olarak zikredildiğinde “Allah’ın Kitab’ı” sözüyle akla Kur’an’dan başkasının 

gelmediğini belirtmektedir.514   

ab. Aklî Deliller 

																																																								
513 Basrî, el-Mu‘temed, II, 900. 
514 Basrî, el-Mu‘temed, II, 903.  
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Basrî’ye göre, Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uyduğunu savunanların, Hz. 

Peygamber’in önceki şeriatlara uyduğunu delil getirdiklerini ve bunun için Hz. 

Peygamber’in kendinden öncekilerin nakillerine başvurup başvurmamış olmasının bu 

duruma halel getirmediğini savunduklarını belirtmektedir.515 

Basrî, önceki şeriatların bağlayıcılığını savunanların kasıtlarına yönelik bir 

takım ihtimaller sıralamaktadır. Birinci ihtimale göre, bunlar Allah Teâlâ Hz. 

Peygamber’e önceki şeriatlara da şeriat kılınmış bir takım hükümler vahyetmektedir. Bu 

durumda Hz. Peygamber önceki şeriatlara değil, kendisine gelen vahye başvurmaktadır. 

İkinci ihtimale göre, Hz. Peygamber önceki şeriatlara ait olan ibadetlerin vucûbu ve 

ayrıntılarını öğrenmek için kendinden öncekilerin nakillerine müracaat etmektedir. 

Üçüncü ihtimale göre, Hz. Peygamber’e ibadetlerin vucubu vahyedilmiştir ancak 

ayrıntılarını önceki şeriatlara başvurarak öğrenmektedir. Dördüncü ihtimale göre ise, 

ibadetlerin vucubunu öğrenmek için önceki şeriatlardan mütevatir nakile, ayrıntılarını 

öğrenmek için ise, kendisine inen vahye müracaat etmektedir. Basrî birinci ihtimalin 

Hz. Peygamber’in şeriatındaki çoğu hükmün Hz. Musa, Hz. İ sa veya diğerlerinin 

şeriatlarına uygun olmamasından dolayı batıl olduğunu belirtmektedir. İkinci ihtimale 

gelince Basrî, şeriatların ittifak ettiği hükümlerden yola çıkarak Hz. Peygamber’in 

önceki şeriatlara uyduğunun savunulamayacağını düşünmektedir. Zira Hz. 

Peygamber’in bunları vahiy ile bildiğini ve bunların kendisine nazil olan vahye 

izafetinin evla olduğunu söylemektedir.516  

Basrî bu önermelerin birkaç yönden batıl olduğunu ifade etmektedir. Birincisi, 

Hz. Peygamber’in zıhâr, liân, ifk ve diğer durumlarda vahiy bekleyip, bunların 

hükümleri için Tevrat’a başvurmamış olmasıdır. Eğer ibadetleri ve bunların ayrıntılarını 

öğrenmek için Tevrat ve diğer kitaplara başvurup bunlara uymuş olsaydı, zikredilen 

durumlarda da bunlara müracaat ederdi. Bu durumların istisna edilmiş olmasından 

dolayı Hz. Peygamber’in başvurmadığını söyleyenlere karşı ise, Basrî recm hükmü 

dışında Hz. Peygamber’in önceki kitaplara başvurmadığını belirtmektedir. Bunun da 

Hz. Peygamber’in esas olarak önceki şeriatlara müracaat etmediğini gösterdiğini 

savunmaktadır. Recm hükmüne ise, Tevrat’tan istifade etmek amacıyla başvurmadığını 
																																																								
515 Basrî, el-Mu‘temed, II, 901. 
516 Basrî, el-Mu‘temed, II, 901-902. 
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açıklamaktadır. Zira Basrî’ye göre, aksi söz konusu olsaydı Hz. Peygamber sadece recm 

hükmüyle yetinmezdi. Ayrıca Basrî görüşünü selefin herhangi bir olay karşısında diğer 

din mensuplarının nakillerine müracaat etmeyip, şeriatları hakkında soru sormamış 

olmasıyla desteklemektedir.517   

Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara ait hükümlerden tevatür ile nakledilenlere 

uyduğundan dolayı, bunlara şeriatları araştırmadan ulaştığını savunanlara karşı ise, 

Basrî durumun bu şekilde gerçekleşmediğini belirtmektedir. Zira tevatür ile nakledilen 

hükümlerin çoğunu, ancak nakleden ile karşılaşanların ve naklini araştıranların bildiğini 

savunmaktadır.518  

Basrî’ye göre, Hz. Peygamber kendinden önceki şeriatlarla muhatap olsaydı bu 

şeriat ya Hz. Musa ya Hz. İ sa ya da bu ikisinden önce gelen bir peygamberin şeriatı 

olurdu. Oysa Hz. Peygamber’in, Hz. İ sa’nın şeriatıyla neshedilmiş olmasından dolayı 

Hz. Musa’nın şeriatıyla muhatap olması caiz değildir. Hz. İsa’nın şeriatıyla amel etmiş 

olması da caiz değildir. Zira ümmet bu konuda üç görüşe ayrılmış olsa da (Hz. 

Peygamber’in kendinden önceki şeriatlara uymadığı, Hz. Musa’nın şeriatına uyduğu ve 

bu yüzden Tevrat’a müracaat ettiği, bir delil ile menedilen hükümler hariç kendinden 

önceki şeriatlara uyduğu görüşü), kimse bu görüşü desteklememiştir.519 

Basrî’nin öne sürdüğü bir diğer delil ise, Hz. Peygamber’in kendinden önceki 

şeriatlara uymuş olması durumunda, şeriatının tamamının kendisine nisbet edilmeyecek 

olmasıdır; tıpkı Hz. Peygamber’in şeriatından istifade eden ümmetine şeriatının bir 

kısmının nispet edilmediği gibi.520  

b. Hz. Peygamber’in Önceki Şeriatlara Uyduğunu Savunanların Delilleri  

Bu görüşü savunanlara göre, “İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği 

kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy.” 521  ayetinde 

peygamberlerin şeriatları da hidayetlerine dahildir. Dolayısıyla bu alanda da onlara 

																																																								
517 Basrî, el-Mu‘temed, II, 902-903.  
518 Basrî, el-Mu‘temed, II, 903.  
519 Basrî, el-Mu‘temed, II, 903-904.  
520 Basrî, el-Mu‘temed, II, 904.  
521 En‘âm 6/90. 
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ittiba gerekir. Basrî’nin buna verdiği cevap ise, Allah Teâlâ’nın peygamberlerin 

hidayetlerine ittiba emrinin hepsine izafe etmiş olması nedeniyle, hepsine muzaaf olan 

hidayetin peygamberlerin birleşmedikleri şeriat olmayıp tevhid ve adalet olduğudur.522   

Peygamberler cümlesinden olduğu için, “Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde 

bir hidayet, bir nur vardır. (Allah'a) teslim olmuş nebiler onunla hüküm verirlerdi…”523 

mealindeki ayet Hz. Peygamber’e Tevrat ile hükmetmesi için nazil olmuştur. Basrî’nin 

buna cevabı, bu ayetin zahirinin her peygamberin Tevrat’la hükmetmesini ve bunun için 

de hükmün tevhid ve adalete hamledilmesini gerektirdiğidir. Basrî’ye göre, ayetin buna 

hamledilmesi tüm peygamberlerin kastedilmiş olmasını mümkün kılarken, şeriatlarla 

hükmetmeye hamledilmesi bu duruma imkan vermemektedir. Zira bu peygamberlerden 

bazıları Tevrat’taki hükümlerin bir kısmını neshetmiştir.524 

“Biz Nûh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da 

vahyettik.”525 mealindeki ayeti delil getirenlere karşı Basrî, Allah Teâlâ’nın bu ayette 

Hz. Peygamber’e Hz. Nuh ve ondan sonraki peygamberlere “vahyettiklerini 

vahyettiğini” değil, Hz. Peygamber’e vahyetmesine şaşıranların şaşkınlıklarını 

gidermek için, ona “diğer peygamberleri gibi vahyettiğini” buyurduğunu söylemektedir. 

Allah Tealâ’nın ayetin sonunda “Allah Mûsa ile de doğrudan konuştu.”526 buyurmasının 

da bunu ortaya koyduğunu savunmaktadır. Böylece Basrî’ye göre, Hz. Peygamber’in 

gönderilmesinin inkar edilebilir ve olağanüstü bir durum olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Eğer aksi söz konusu olsaydı, bu durum Hz. Peygamber’in kendinden önceki şeriatlara 

yeni bir emirle uymasına delâlet ederdi.527  

Delil olarak “Sonra da sana, "Hakka yönelen İbrahim'in dinine (milletine) uy. O, 

Allah'a ortak koşanlardan değildi" diye vahyettik.”528 mealindeki ayete tutunanlara karşı 

Basrî, ayette geçen “millet” kelimesinin dinin furûuna değil de, usûlu’t-tevhid, adl ve 

ihlas anlamına geldiğini savunmaktadır. Bunu açıklamak için Ebû Hanife’nin 

																																																								
522 Basrî, el-Mu‘temed, II, 904. 
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524 Basrî, el-Mu‘temed, II, 904-905. 
525 Nisâ 4/163. 
526 Nisâ 4/164. 
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milleti/dini, Şâfiî’nin milleti/dini denildiğinde mezheplerinin kastedilmediği şeklinde 

bir benzetmede bulunmaktadır. Bu yüzden ayetin “O, Allah'a ortak koşanlardan 

değildi.”529 kısmından hareketle “millet” kelimesi ile Allah Teâlâ’nın usûlü’d-dini 

kastettiğinin anlaşıldığını belirtmektedir. Ayrıca Hz. İ brahim’in şeriatının naklinin 

inkıtaya uğramış olmasının ve Allah Teâlâ’nın kendisine ulaşma yolu olmayana ittibayı 

teşfik etmesinin caiz olmamasının da buna delâlet ettiğini savunmaktadır.530 

“"Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!" diye Nûh'a emrettiğini, sana 

vahyettiğini, İ brâhim'e, Mûsâ'ya ve İ sâ'ya emrettiğini size de din kıldı.”531 ayetine 

gelince, Basrî aynı şekilde “din” kelimesinin furûa değil de, usûle denk geldiğini 

belirtmekte ve yukarıda bu konuyla ilgili yaptığı açıklamaları tekrar etmektedir.532   

Hz. Peygamber’in Yahudilerin recmi için Tevrat’a başvurduğunu delil olarak 

öne sürenlere karşı ise, Basrî burada Hz. Peygamber’in Tevrat’taki hükümden istifade 

etmek için değil de recmin onda zikredildiğinin doğruluğunu kesinleştirmek için 

Tevrat’a başvurduğunu ifade etmektedir. Basrî’ye göre, eğer Hz. Peygamber Tevrat’taki 

hükümden istifade etmeyi amaçlamış olsaydı, bunun dışındaki hükümlerde ve recmin 

muhsan olma ve diğer şartları hususunda da Tevrat’a müracaat ederdi. Oysa bu 

husustaki haberlerine tevatür ile olmamasından dolayı itimat etmiyordu. Ayrıca 

Tevrat’ın tahrif edilmiş olması, ona başvurmayı ve hükümlerinden istifade etmeyi 

engellemektedir.533  

4. Hz. Peygamber’in Bi‘setten Evvel Önceki Şeriatlara Uyup Uymadığı 

Meselesi  

Basrî, Hz. Peygamber’in bi‘setten evvel kendinden önceki şeriatlara uyup 

uymadığıyla ilgili üç görüşten bahsetmektedir. Bir grup bunu reddedip bir grup 

desteklerken, diğer bir grup bu konuda tevakkuf etmeyi tercih etmektedir. Basrî, Kâdî 

																																																								
529 Nahl 16/123. 
530 Basrî, el-Mu‘temed, II, 905-906. 
531 Şûrâ 42/13. 
532 Basrî, el-Mu‘temed, II, 906. 
533 Basrî, el-Mu‘temed, II, 906-907. 
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Abdülcebbâr’dan Ebû Hâşim el-Cübbâî’nin (v. 321/933) bu konuda tevakkuf ettiğini 

nakletmektedir.534 

a. Hz. Peygamber’in Bi‘setten Evvel Önceki Şeriatlara Uymadığını 

Savunanların Delilleri 

Hz. Peygamber’in bi‘setten evvel önceki şeriatlara uymadığını kabul edenler, 

aksinin söz konusu olması durumunda önceki şeriatlara ait hükümleri uygulamış 

olacağını ve bu şeriatları nakledenlerden şeriatlarını sorgulayıp bunlarla amel etmiş 

olması gerekeceğini savunmaktadırlar. Oysa şeriattan ve bi‘setten önce bunların 

uygulamalarının nakledilip öğrenildiğini, ancak Hz. Peygamber’in Hıristiyanların 

uygulamalarını yerine getirdiği hususunda herhangi bir naklin bulunmadığını ve bu 

şeriatlar hakkında soru da sormadığını belirtmektedirler.535 

b. Hz. Peygamber’in Bi‘setten Evvel Önceki Şeriatlara Uyduğunu 

Savunanların Delilleri 

Basrî, muhaliflerin yani Hz. Peygamber’in bi‘setten evvel önceki şeriatlara 

uyduğunu savunanların, Hz. Peygamber’in hac ve umre vecibelerini yerine getirmiş, 

Kabe’yi tavaf ve tazim etmiş, hayvan boğazlamış ve hayvanın üzerine binip yük 

yüklemiş olmasını delil getirdiklerini ifade etmektedir. Şöyle ki, muhalifler tüm 

bunların ancak şer‘an hasen olduğunu, dolayısıyla Hz. Peygamber’in bunları yerine 

getirmiş olmasının önceki şeriatlara başvurduğunu gösterdiğini savunmaktadırlar. Buna 

karşı Basrî, Hz. Peygamber’in hac ve umre yaptığının sabit olmadığını, hayvanları da 

bunda bir zarar olmayıp menfaat sağladığı için boğazladığını belirtmektedir. Basrî, bu 

hususta Ebû Hâşim’in hayvanların üzerine binip yük yüklemenin, zarardan daha büyük 

bir menfaaat sağladığı için aklen hasen olduğunu kabul ettiğini nakletmektedir. Kabe’yi 

tavaf etmiş olmasına gelince, bunun oyalanmak için yapılan bir yürüyüş olabileceğini 

ve Kabe’yi tazimi de, Hz. İ brahim’in uygulamasından dolayı yerine getirmiş 

olabileceğini ifade etmektedir. Zira akıl, peygamberlerin mekanlarını tazim etmenin ve 
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neshedilmediği sürece bunların yücelttiklerine yüceltmenin hasen olmasını 

gerektirmektedir.536  

5. Şer‘u Men Kablenâ’nın Delil Değeri 

Basrî, Hz. Peygamber’in ne bi‘setten önce ne de sonra önceki şeriatlara 

uyduğunu savunduğunu başlıkta açıkça ifade etmektedir. Basrî önceki peygambere 

uymanın cevazı ile ilgili öne sürülen aklî delillendirmeyi çürüterek, bu durumun yani 

önceki peygamberlere uymanın aklen mümkün olduğunu göstermektedir. 

Bağlayıcılığını kabul etmediğine göre, Basrî’nin şer‘u men kablenâ’yı hüküm 

istinbatında başvurulacak bir delil olarak görmediği ortaya çıkmaktadır.  

C. İbn Hazm’ın el-İhkâm Adlı Eserinde Şer‘u Men Kablenâ  

1. Şer‘u Men Kablenâ Konusunun Eserin Tasnifindeki Yeri ve İşleniş 

Biçimi 

İbn Hazm, tâlî konular arasında ele aldığı şer‘u men kablenâ için ayrı bir bab 

başlığı tahsis etmektedir. “Yasaklanan hükümler dışında Hz. Muhammed’den önceki 

peygamberlerin şeriatlarına uymamız gerekir mi, yoksa ismi belirtilerek şeriatımızda 

bulunup emrolunğumuz hükümler hariç, önceki şeriatlara tabi olmak kesinlikle caiz 

değil mi?” şeklinde bir soru çerçevesinde incelediği şer‘u men kablenâ hakkındaki 

görüşünü açıkça ifade etmektedir. Bu hususta iki temel görüşten bahseden İbn Hazm, 

eserinde konunun takdimine yönelik açıklamalarda bulunmaktadır. Alimlerin Kur’an ve 

Sünnet’te yer almayan önceki şeriatlara ait hükümleri delil göstererek verdikleri 

hükümleri zikrettikten sonra, Kur’an’da önceki peygamberlerin şeriatları hakkında 

zikredilen tüm hükümlere yer vereceğini belirtmektedir. Bu hususta ilk olarak terk 

edilmesinde ittifakın bulunduğu ve alınması hususunda ihtilaf edilen hükümleri 

belirteceğini bildiren İbn Hazm, muhalif görüşü savunanların dayandığı delilleri ve 

buna engel olan delilleri zikredeceğini belirtmektedir. Bu delilleri çürüttükten sonra 

benimsediği görüşün delillerine geçmektedir. Ardından Hz. İ brahim’in şeriatını özel 

olarak ele alıp, bu şeriatın Hz. Peygamber’in şeriatı olduğunu ispat etmeye 
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çalışmaktadır. İ bn Hazm, peygamberlikten öncesini araştırmanın gereksiz olduğunu 

düşünse de, bu husustaki görüşünü belirtmekten geri durmamaktadır.  

İbn Hazm, benimsediği görüşün delillerini ortaya koymaktan ziyade, karşı 

görüşün delillerinin çürütülmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Cedel yöntemini kullanan 

müellif, muhalif görüşün olabildiğince tüm delillerini ele alıp çürüterek, görüşünün 

doğruluğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Eleştirirken oldukça keskin ifadeler 

kullanmakta ve muhalif olduğu görüşün sahiplerini zaman zaman tekfir etmekten 

çekinmemektedir.  

Öte yandan özellikle naklî delillere yer veren İ bn Hazm’ın, nasları naslarla 

açıklama gayreti dikkat çekmektedir. Bu da onun reye karşı olan tepkisinin bir 

yansıması olarak ortaya çıkmaktadır.  

2. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcılığı İle İlgili Görüşler 

Birinci Görüş: Menedilmeyen hükümleri hariç, önceki şariatlar bağlayıcıdır. 

İkinci Görüş: Önceki şeriatlarla muvafık olduğumuz ve dinimizde muhatab 

olduğumuz hükümler dışında, önceki şeriatlara ait hükümler bizden sakıt olmuştur. Hz. 

Peygamber’in muvafık olduğu önceki şeriatlara ait hükümlere uymakla önceki şeriatlara 

değil, Hz. Peygamber’in emrine tabi olmuş oluruz. Önceki şeriatlar arasında Hz. 

İbrahim’in şeriatını istisna eden bir grubun bulunduğunu ifade eden İ bn Hazm, Hz. 

İbrahim’in şeriatının, uyduğumuz şeriatın bizzat kendisi olduğunu belirtip kendisinin de 

bu görüşe katıldığını açıklamaktadır.537   

İbn Hazm şer‘u men kablenâ ile ilgili alimler arasındaki ihtilafın özünün, Kur’an 

ve Sünnet ile sabit olan önceki peygamberlerin şeriatları hakkında olduğunu 

belirtmektedir. Kur’an’da bulunmayan ve Hz. Peygamber tarafından doğrulanmayan 

hükümlerle amelin mutlak bir şekilde gerekliliğini ifade eden hiçbir alim bilmediğini 

ifade etmektedir. Öte yandan, Mâlikîlerden bazı alimlerin, Kur’an ve Sünnet ile sabit 

olmayıp Yahudilerden bir grubun bir yiyeceğin haram kılınmasına yönelik verdiği 
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hükme binaen bir fetva verdiklerini söylemektedir.538 Ancak İ bn Hazm’ın yukarıdaki 

ifadelerinden yola çıkarak, Mâlikîlerin bu hükmü önceki şeriatlara ait bir hüküm olması 

bakımından değil de, ihtiyate dayanarak verdikleri ortaya çıkmaktadır.539  

3. Önceki Şeriatlara Ait Hükümler 

İbn Hazm, Kur’an ve Sünnet’te geçmediği halde, güvenilir olmayan rivayetler 

ile irtibat kurarak bazı alimlerin verdikleri hüküm örneklerini zikretmektedir. Ardından, 

naslarda geçen önceki şeriatlara ait hükümlerin tamamına yer vermektedir. Ancak bu 

çalışmada bunlardan birkaçını zikretmekle yetinilecektir. 

a. Naslarda Geçtiği Zannedilen Hükümler 

Bir grup alim, Fâtiha sûresinin sonunda imamın “وال الضالین” dediğinde,  “آمین” 

dememesi ile ilgili, Hz. Musa’nın sonunda amin demediği duasına, Hz. Harun’un amin 

dediğini ve bunun üzerine Allah Teâlâ’nın “İkinizin de duası kabul olunmuştur.”540 

buyurduğu ayet ile ikisini de dua edenlerden adlandırmasını delil getirmektedirler. İbn 

Hazm buna karşı, Hz. Musa’nın amin demediğini ve Hz. Harun’un dua etmediğini 

nereden bildiklerini sormaktadır. Bu haberi bazı müfessirlerin Hz. Peygamber’den 

isnadsız bir şekilde rivayet ettiklerini belirtmektedir. Dolayısıyla buna binaen verilen 

hükmü kabul etmemektedir. Ayrıca bu rivayet ile “İmam “âmin” dediğinde “âmin” 

deyin’’541 hadisi arasında bulunan çelişkiye işaret etmektedir. Öte yandan mezkur ayetin 

Hz. Musa ve Hz. Harun’un birlikte dua etmesini gerektirdiğini belirtmektedir. Sahih 

olmayan ve Hz. Peygamber’in sahih olan hadisiyle neshedilmiş bir habere dayanarak 

amel etmenin hakikate aykırı olduğunu açıklamaktadır.542 

İbn Hazm, İ srailoğullarından bir maktüle ineğin bir kısmıyla vurulunca, 

maktülün canlanıp kendini öldüren kişiyi açıkladığını bildiren rivayet ile istidlâl ederek 

hüküm verenleri eleştirmektedir. İ bn Hazm, bu konuyla ilgili Kur’an’da sadece, bir 

kişinin öldürülmesi ve geri dönmesi, ineğin kesilmesi ve bir kısmıyla maktüle 
																																																								
538 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 943-944. 
539 Dönmez, “Şer‘u Men Kablenâ”, DİA, XXXIX, 16. 
540 Yunus 10/89. 
541 Buhârî, Tefsîru sûra 1, 2; Ezan 113; Müslim, Salât 26, 87; Ebû Dâvud, Salât 128, 178; Nesâî, İmâme 

38; Tatbîk 23, 101; Sehv 44; İftitâh 4, 33-36; İbn Mâce, İkâme 13, 14. 
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vurulmasıyla maktülün canlanmasının zikredildiğini belirtip, geri kalan eklemelerin 

asılsız olduğunu iddia etmektedir. Dolayısıyla bu haberin katilin mirastan pay almaması 

ile ilgili verilen hükme dayanak teşkil etmediğini açıklamaktadır.543  

Ayrıca bu rivayetin farklı tariklerine yer veren İ bn Hazm, bunların hepsinin 

mürsel ve mevkuf olduklarını belirtip, Kur’an’da maktülün kendisini öldüreni 

açıkladığına yönelik bir ifadenin yer almadığını bildirmektedir. Öte yandan, İbn Hazm’a 

göre bu rivayet sahih olsa bile, mucize olmasından dolayı delil teşkil etmemektedir.544  

b. Kur’an’da Yer Alan Hükümler 

İbn Hazm, Hz. Süleyman’ın şeriatıyla ilgili “(Süleyman) kuşları gözden geçirdi 

ve şöyle dedi: Hüdhüd'ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı?, Ya bana 

(mazeretini gösteren) apaçık bir delil getirecek ya da onun canını iyice yakacağım 

yahut onu boğazlayacağım!”545 ayetlerini zikredip, kuşların cezalandırılması hükmünün 

bizden düşmesi konusunda ihtilafın bulunmadığını belirtmektedir. Ancak bir grup 

alimin “Davud ve Süleyman'ı da (an). Bir zaman, bir ekin konusunda hüküm 

veriyorlardı: bir grup insanın koyun sürüsü, geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekinin 

içine dağılıp ziyan vermişti. Biz onların hükmünü görüp bilmekte idik. Böylece bunu (bu 

fetvayı) Süleyman'a biz anlatmıştık...”546 ayetleriyle istidlâl ederek Hz. Süleyman’ın 

koyun sahiplerini, hayvanlarının tahribatının tazmini ile sorumlu tuttuğunu iddia 

ettiklerini belirtmektedir. İ bn Hazm’a göre ise, bu naslarla doğrulanmayan ve sahih 

olmayan tefsirlerde yer alan bir yorumdur. Ayrıca bu konuyla ilgili Resulullah’ın 

hayvanların verdikleri tahribatın heder olduğunu bidirdiği rivayet547 bulunmkatadır.548 

Hz. Zekeriyya’nın şeriatıyla ilgili, “O: Rabbim! dedi, (çocuğum olacağına dair) 

bana bir işaret ver. Allah: Sana işaret, sapasağlam olduğun halde (üç gün) üç gece 

insanlarla konuşamamandır, buyurdu.”549 ayetine yer veren İ bn Hazm, bu hükmün 
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(susma orucunun) “Gündüzden geceye kadar susmak yoktur.” hadisiyle bizden sakıt 

olduğunu belirtmektedir. Ayrıca genel olarak susmanın emredilmediğini ve kişinin iyi 

olanı söylemesinin, kendisine vacib olmaksızın susmasına tercih edildiğini ifade 

etmektedir.550 

Bir grup alimin, çocukların sahiplenmesi ve diğer konularda kura için verdikleri 

hükmü, yine Hz. Zekeriyya’nın şeriatıyla ilgili olan “İçlerinden hangisi Meryem'i 

himayesine alacak diye kur'a çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında 

değildin...” 551  ayetine dayandırdıklarını ifade etmektedir. İ bn Hazm, bu hükmün 

bağlayıcı olmadığını, bilakis iki yönden batıl olduğunu belirtmektedir. Birincisi, verilen 

bu hükümlerin batıl olarak kabul ettiği kıyasa dayanması, ikincisi ise şeriatımızda bu 

hükmün emredilmemiş olmasıdır.552 

Hz. Musa’nın şeriatıyla ilgili, “Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim! 

Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vâdi Tuvâ'dasın!”553 ayetine gelince, İbn 

Hazm şeriatımızda mukaddes topraklarda ayakkabılarımızı çıkartmadığımızı, 

dolayısıyla bu hükmün bizden sakıt olduğunu belirtmektedir.554   

Yine Hz. Musa’nın şeriatından olan, “Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları 

haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar 

hariç olmak üzere sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık.”555 ayetinin 

“Bugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin (yahudi, 

hıristiyan vb. nin) yiyeceği size helâldir, sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir.” 556 

ayetiyle neshedildiği konusunda ihtilafın bulunmadığını ifade etmektedir.557   

“Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can,…”558 ayetine gelince, 

İbn Hazm bununla emrolunmadığımızdan dolayı bu ayetin bizi bağlamadığı 

kannatindedir. Müslümanlar için kısasın, “O halde kim size saldırırsa, size saldırdığı 
																																																								
550 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 950. 
551 Âl-i İmrân 3/44. 
552 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 950. 
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556 Mâide 5/5. 
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gibi siz de ona saldırın”, 559  “Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle 

cezalandırın.” 560 ve “Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür.” 561 ayetleriyle 

gerekli kılındığını belirtmektedir. Öte yandan, köle ile hürrün eşitliği ve bir müslümana 

karşı kafirin öldürülmesine karşılık kafire karşı müslümanın öldürülmemesini, “Allah 

kâfirler için müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir.”562 ayetine ve “Müminlerin 

kanları eşittir.” 563 hadisine dayandırmaktadır.564  

İbn Hazm, Hz. Musa’nın şeriatına ait olan “Cumartesi günü sınırı aşmayın.”565 

ve “Musa kavmine demişti ki: Ey kavmim! Ş üphesiz siz, buzağıyı (tanrı) edinmekle 

kendinize kötülük ettiniz. Onun için Yaradanınıza tevbe edin de nefislerinizi (kötü 

duygularınızı) öldürün. Öyle yapmanız Yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir.”566 

ayetlerindeki hükümlerin de mensuh olduğu konusunda icmanın bulunduğunu 

belirtmektedir.567 

İbn Hazm, Hz. Lût’un şeriatıyla ilgili olan “Lût'un kavmi de uyarıcı 

peygamberleri yalanladı. Biz de üstlerine taş (yağdıran bir fırtına) gönderdik.”568 

Ayetleriyle istidlâl ederek, şeriatımızda uyarıcıları yalanlayanların recm edilmediğini 

belirtmektedir. Ayrıca, Lût (a.s.) kavminin fiillerini (lûtîliği) uygulayanların recmi için, 

bu ayeti delil getiren bir grup alime, bu kavmin kafir olduğunu hatırlatmaktadır.569 

İbn Hazm, Hz. Yusuf’un şeriatıyla ilgili olan “Eğer gömleği önden yırtılmışsa, 

kadın doğru söylemiştir, bu ise yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, 

kadın yalan söylemiştir. Bu ise doğru söyleyenlerdendir.” 570  ayetiyle günümüzde 

insanlar arasında zina iddialarında hükmedilemeyeceği hususunda ihtilafın 

bulunmadığını belirtmektedir. Ödülün gerekli olduğunu kanıtlamak için, yine aynı 

																																																								
559 Bakara 2/194. 
560 Nahl 16/126. 
561 Şûrâ 42/40. 
562 Nisâ 4/141. 
563 Ebû Dâvud, Cihad 147; Diyât 11; Nesâî, Kasâme 10, 13; İbn Mâce Diyât 31; Ahmed b. Hanbel, I,119, 

122; II, 180, 192, 211, 215. 
564 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 951. 
565 Nisâ 4/154. 
566 Bakara 2/54. 
567 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 951. 
568 Kamer 54/33-34. 
569 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 952. 
570 Yûsuf 12/26-27. 
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şeriatla ilgili olan “Kralın su kabını arıyoruz; onu getirene bir deve yükü (bahşiş) var 

dediler.”571 ayetine dayanan alimlerin bulunduğunu belirten İbn Hazm, bunun bağlayıcı 

olmadığını söylemektedir. Şöyle ki, şeriatımızda bulunan bir nassın bunu gerektirmesi 

veya verenin bizzat kendisinin rızası dışında, “Mallarınız birbirinize haramdır.”572 

hadisinin ödülün gerekliliğini iptal ettiğini ifade etmektedir.573 

İbn Hazm, bir grup alimin hasta olan zanilere, zina iftirasında bulunanlara, şarap 

içenlere ve kölesine vuracağına yemin edenlere, gereken celde sayısı kadar (yüz, 

seksen, kırk sopa ve köle sahibi için belirttiği celde miktarı kadar) sapı olan bir sopa ile 

vurmanın mübahlığı için, Hz. Eyyûb’un şeriatıyla ilgili olan “Eline bir demet sap al da 

onunla vur, yeminini böyle yerine getir.”574 mealindeki ayeti delil getirdiklerini ifade 

etmektedir.575  

İbn Hazm bu konuyla ilgili, İsrailoğullarının ineği ile ilgili olan rivayet ile 

istidlâl ederek hüküm verenlerin, yukarıda zikredilen hükümden yüz çevirerek çelişkiye 

düştüklerini tespit etmektedir. Bu hükmü (hastaya toplu celdi) kabul eden İbn Hazm ise, 

kendisinin bu ayete değil, Resulullah’ın sünnetine576 dayandığını belirterek, önceki 

şeriatlara ait hükümleri kabul etmeme şeklindeki görüşüne aykırı düşmediğini 

açıklamaya çalışmaktadır.577 

İbn Hazm, bazı alimlerin taraflardan birinin bir süre ile sınırlamadığı kira akdi 

üzerine nikahı Hz. Musa ve kayınatasının şeriatına ait olan “Şuayb, "Ben, sekiz yıl bana 

çalışmana karşılık şu iki kızımdan birisini sana nikahlamak istiyorum. Eğer sen bunu on 

yıla tamamlarsan o da senden olur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İn şaallah 

beni salih kimselerden bulacaksın" dedi. Musa şöyle cevap verdi: Bu seninle benim 

aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, demek ki bana karşı 

husumet yok. Söylediklerimize Allah vekîldir.” 578  ayetiyle delillendirerek mübah 

																																																								
571 Yûsuf 12/72. 
572 Buhârî, Hiyel 9. 
573 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 952-953. 
574 Sâd 38/44. 
575 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 953. 
576 Hz. Peygamber’in hasta bir zaniye yüz saplı bir hurma salkımı ile vurduğu rivayet edilmektedir. İbn 

Mâce, Hudûd 18, Ahmed b. Hanbel, V, 222. 
577 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 953. 
578 Kasas 28/27-28 
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kıldıklarını, ancak bunun caiz olmadığını ifade etmektedir. Zira süresi mechul olan kira 

fasittir. Dolayısıyla nikah fasit bir şey üzerine kurulmuş olmaktadır. İbn Hazm, sahih 

olmayan bir şeyin üzerine kurulan bir şeyin fasit olduğu konusunda şüphenin 

bulunmadığını belirtmektedir. Ayrıca damadın kiralanmasında gelin için bir payın 

olmadığını, oysa dinimizde mehirin “Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile (cömertçe) 

verin.”579 ayetiyle geline ait olduğunun ortaya konulduğunu ve bunda baba veya veli 

için bir pay olmadığını ifade etmektedir. İbn Hazm, İmam Malik’in bir adamın bekar 

kızını rızası olmadan evlendirmesine yukarıda zikredilen ayet ile istidlâl ederek cevaz 

verdiği şeklindeki nakli birkaç açıdan tuhaf bulmaktadır. Öncelikle ayette zikredilmese 

de kızın rızasının bulunmasının mümkün olduğunu savunup Mâlikîlerin ayetin aslında 

bulunmayan bir şeyi delil getirerek hüküm verdiklerini belirtmektedir. Sonra da İmam 

Mâlik'in kendi sisteminde bu ayete dört noktada karşı geldiğini belirtmektedir. Şöyle ki 

ayette, kişinin hangisi olduğunu belirlemeden iki kızından birini bir ecre karşılık 

evlendirmesi, belirsiz bir süre ile kira ve bir kadının babasına sunulan hizmet 

karşılığında evlendirilmesi söz konusu iken, İ mam Mâlik’in bu yönde hüküm 

vermediğini belirtmektedir.580 Ayrıca kadının bekar olduğuna yönelik bir bilginin de 

bulunmamasından dolayı, dul ya da yaşı geçtiği halde hiç evlenmemiş de olabileceğini 

ifade etmektedir. Dolayısıyla bu ayet ile istidlâl edilemeyeceğini savunmaktadır.581   

Hızır (a.s.)’ın şeriatından olan, “Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa 

rastladıklarında (Hızır) hemen onu öldürdü.”582 ve “Erkek çocuğa gelince, onun ana-

babası, mümin kimselerdi. Bunun için (çocuğun) onları azgınlık ve nankörlüğe 

boğmasından korktuk.” 583  ayetlerini zikreden İbn Hazm, şeriatımızda ebeveynini 

azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korkulduğu için çocuğun öldürülmesinin helal 

olmadığı hususunda ihtilafın bulunmadığını bildirmektedir.584 

																																																								
579 Nisâ 4/4. 
580  Desûkî’nin verdiği bilgiler bu hususta İbn Hazm’ı doğrulamaktadır. Bkz. Hâşiyetü Desûkî ala şerhi’l-

kebîr, II, 305. 
581 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 954-955. 
582 Kehf 19/74. 
583 Kehf 19/80. 
584 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 955. 
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4. Delillerin İncelenmesi 

a. Birinci Görüşü Savunanların Delillerinin Çürütülmesi 

aa. Naklî Deliller 

“Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can,…” 585  ayetini delil 

olarak kullananlara gelince, İ bn Hazm bu ayetin önceki şeriatlara ait bir hüküm 

olduğunu, dolayısıyla buna dayanarak kafire karşı mümini, köleye karşı hürrü 

öldürmeyi kabul etmediğini ifade etmektedir.586 

İbn Hazm, önceki şeriatların bağlayıcı olduğunu savunanların “İncil ehli Allah'ın 

onda indirdiği ile hükmetsin. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler fasıkların ta 

kendileridir.” 587  ayetini delil getirdiklerini belirtmektedir. Buna karşı, bu ayetin 

görüşlerine delâlet etmediğini ifade etmektedir. Ayrıca, mensuh ve hakkında nassın 

varid olmadığı İ ncil’deki bir hüküm ile amel edenin kafir, müşrik ve İ slam dininden 

çıkmış olduğu hususunda ihtilafın bulunmadığını savunmaktadır.588   

“Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İ çinde bir hidayet, bir nur vardır. (Allah’a) 

teslim olmuş nebiler onunla yahudilere hüküm verirlerdi.”589 ayetini delil getirenlere 

karşı İ bn Hazm, bunun Allah Teâlâ’nın İ srailoğullarının peygamberlerine yönelik bir 

hitabı olduğunu bildirmektedir. Bunu da, “Kim, İslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki 

kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden 

olacaktır.”590 ayetine dayandırmaktadır. Ayrıca, “(Allah’a) teslim olmuş nebiler onunla 

yahudilere hüküm verirlerdi.”591 ayetinin bizzat kendisinde de bu anlamın bulunduğunu 

ifade etmektedir. Şöyle ki, ayette birçok peygamberden bahsedildiğinden ve bizde 

yalnızca bir tane peygamberin bulunmasından dolayı ayetin bize hitab etmediğini 

bildirmektedir. Öte yandan, “(Yahudiler ve hıristiyanlar müslümanlara:) Yahudi ya da 

Hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız, dediler. De ki: Hayır! Biz, hanîf olan 

																																																								
585 Mâide 5/45. 
586 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 946-947. 
587 Mâide 5/47. 
588 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 957-958. 
589 Mâide 5/44. 
590 Âl-i İmrân 3/85. 
591 Mâide 5/44. 
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İbrahim'in dinine uyarız. O, müşriklerden değildi.” 592  ayetiyle Allah Teâlâ’nın 

Müslümanları, Yahudi ve Hıristiyanların dininden men ettiğini ve hanif olan Hz. 

İbrahim’in dinine yönelttiğinin sabit olduğunu belirtmektedir.593  

Tevrat ve Hz. İbrahim’in şeriatıyla bizim şeriatımız arasında bir anlaşmazlığın 

olmadığını ifade edip, bu hususta “Peygamberler kardeştirler. Bir babanın ayrı 

kadınlarından olan çocuklarıdırlar. Dinleri birdir.” hadisini594 delil getirenlere karşı, 

İbn Hazm bu hadisten şeriatların ittifakı anlamının çıkarılmasının kendilerine ait bir 

yorum olduğunu belirtmektedir. Ayrıca bu yorum ile “Sizden her biriniz için bir şeriat 

ve bir yol koyduk.”595 ve Hz. İ sa ile ilgili olan “…Size haram kılınan bazı şeyleri de 

helâl kılmam için gönderildim.”596 ayetleri arasındaki tezatlığa dikkat çekmektedir.597   

“Sen de onların tuttuğu yola uy.”598 ayetini delil olarak kullananlara karşı, 

yalnızca şeriatımızın önceki şeriatlarla ittifak ettiği hükümlere uymakla 

emrolunduğumuzu bildirerek, bu ayetin görüşlerine delil teşkil etmediğini 

belirtmektedir.599   

İbn Hazm “Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin! diye Nûh'a 

emrettiğini, sana vahyettiğini, … size de din kıldı.” 600  ayetinin, peygamberlerin 

dinlerinin tevhid konusunda bir olduğu anlamına geldiğini belirtmektedir. Ayrıca, 

“Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi.”, 601  “Allah 

dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı.”602 ve “Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır.”603 

ayetleriyle her bir peygamberin şeriat, yöntem ve yönünün birbirinden ayırıldığının nas 

ile sabit olduğunu ifade etmektedir.604  

																																																								
592 Bakara 2/135. 
593 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 958. 
594 Buhârî, Enbiyâ 48; Müslim, Fedâil 145; İbn Mâce, Fiten 33; Ahmed b. Hanbel, II, 319, 406, 437, 482. 
595 Mâide 5/48.  
596 Âl-i İmrân 3/50. 
597 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 959. 
598 En’âm 6/90. 
599 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 959. 
600 Şûrâ 42/13. 
601 En‘âm 6/35. 
602 Mâide 5/48. 
603 Bakara 2/148. 
604 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 959-960. 
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Ayrıca şeriatların farklılığına örnek olarak, Hz. Yakub (a.s.)’ın kendisine helal 

olan şeyleri haram kıldığını, oysa bu durumun Hz. İbra him’in ve Hz. Peygamber’in 

şeriatında söz konusu olmadığını belirtmektedir.605   

Muhalifler ise buna karşı, tevhidin akıl ile bilinmesinden dolayı, Allah Teâlâ’nın 

sözünü tevhide hamletmenin ayeti faydadan arındırdığını savunmaktadırlar. İbn Hazm, 

muhaliflerin bu delillendirmelerini zayıf bulduğunu ve bunu söyleyenin, “O halde 

Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?” 606  ayeti gibi Kur’an’daki 

bütün mükerrer ayetleri hazfetmesi gerektiğini bildirmektedir. İbn Hazm tevhidin zaruri 

olarak akıl ile bilindiğini kabul etmekle beraber, bunu inkar edeni katil ve ahirette 

cehennem ile tehdit etmenin akıl ile bilinemeyeceğini ifade etmektedir. Ayrıca, mezkur 

ayetin tevhide inanmayı ve bunu ikrar etmeyi gerekli kıldığını, oysa bunların 

gerekliliğinin akıl ile bilinemeyeceğini belirtmektedir.607  

 “Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet.”608 ayetini delil getirenlere karşı ise, 

bu ayetle kastedilenin “Kim, İ slâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden 

(böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.”609 

ayetiyle açıklandığını belirtmektedir.610   

Resulullah’ın bir cariyenin dişini kıran Rübeyyi‘e, “Allah’ın Kitab’ı kısasa 

hükmediyor.” 611  buyurmasını delil getirenlere karşı, İ bn Hazm burada “Kim size 

saldırırsa siz de ona saldırın.”612 ayetini kastettiğini savunmaktadır. Tevrat’ta erşin 

bulunmamasından hareketle, muhaliflerin savunduğunun aksine, Hz. Peygamber’in 

																																																								
605 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 961. 
606 Rahmân suresinde tekrar eden ayet. 
607 İbn Hazm burada aklın fonksyonundan kısaca bahsetmektedir. İbn Hazm’a göre, akıl yasa koyamaz 

ve Allah Teâlâ’nın ahirette azab edeceği ve nimetlendireceği kimseleri bildiremez. Akıl, yalnızca 
imkansız, vacib ile mümkün arasında ve (maddî) varlıklar, aklî varlıklar ve aklî olarak yok olması 
mümkün olmayanları temyiz edebilir. İbn Hazm, el-İhkâm, V, 961. 

608 Mâide 5/49. 
609 Âl-i İmrân 3/85. 
610 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 962. 
611 Buhârî, Tefsîru’l-Kur’an 23; Krş. Buhârî, Sulh 8; Ebû Dâvud, Diyât 28; Nesâî, Kasâme 17; İbn Mâce, 

Diyât 16.  
612 Bakara 2/194. 
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“Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can,…”613 ayetini kastetmediğinin 

ortaya çıktığını ifade etmektedir.614 

Muhaliflerin dayandığı bir diğer delil de, Resulullah’ın Yahudileri Aşure günü 

oruç tutarken gördüğünde “Biz Musa’ya sizden daha evlayız.”615 buyurduğu hadistir. 

Buna karşı İbn Hazm, Resulullah’ın bu orucu Allah Teâlâ’nın kendisine emretmesinden 

dolayı tuttuğunu savunmaktadır. Ayrıca Cahiliyye döneminde Hz. Peygamber’in, 

Kureyş’in oruç tutmasından dolayı nezaketen bir gün oruç tuttuğunun sabit olduğunu 

belirtmektedir.616  

Hz. Peygamber’in Yahudilerin recmi için Tevrat’a başvurmasını, onlara bununla 

ilgili Tevrat’taki hükmü sormasını ve recmi bildirip bunu terk ettiklerinde “Ben Allah’ın 

emrettiklerini ihya etmede öncüyüm.”617 demesini delil getirenlere karşı, İbn Hazm 

bunun benimsedikleri görüşe delâlet etmediğini ve yorumlarının da yerinde olmadığını 

belirtmektedir. Resulullah’ın kendisine indirilen şeriatta, muhsan olup zina edenler için 

recm hükmünün bulunduğunu ve Yahudilerin sorunlarını çözmek, emirleri terk 

ettiklerini yüzlerine vurmak ve kendilerini indiğini tasdik ettikleri kitaplarına muhalefet 

ettiklerini kendilerine göstermek amacıyla Tevrat’a başvurduğunu ifade etmektedir. 

Ayrıca İbn Hazm Hz. Peygamber’in şeriatındaki hükümle değil de, Tevrat’a ittiba 

ederek Yahudileri recm ettiğini söyleyenleri tekfir etmektedir. Zira bunların Hz. 

Peygamber’in kendisine indirilen şeriatı terk edip Tevrat’a tabi olarak, Hz. Peygamber’e 

Rabbine isyan vasfını nispet ettiklerini savunmaktadır. Ona göre, Hz. Peygamber’in 

değiştirilmiş olduğu bildirilen bir kitap ile hükmettiğini iddia etmek büyük bir 

küfürdür.618  

ab. Aklî Deliller 

																																																								
613 Mâide 5/45. 
614 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 962-963. 
615 Buhârî, Savm 69; Menâkibu’l-ensâr 56, Tefsîru sûra 10, 1; Enbiyâ 64; Müslim, Siyâm 127-130; Ebû 

Dâvud, Savm 63; Dârimî, Savm 46; Ahmed b. Hanbel I, 291, 310, 336, 340; II, 359; IV, 409. 
616 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 963. 
617 Müslim, Hudûd 26, 27; Tirmizî, Hudûd 10; İbn Mâce, Hudûd 10; Ahmed b. Hanbel, II, 7, 62, 63, 126, 

280; IV, 355; V, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 104, 108.  
618 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 963-964. 
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Peygamberlerin (a.s.) şeriatlarının hak olduğundan dolayı, bizden bunun aksine 

bir şey nakledilinceye kadar, hakka ittiba etmek gerektiğini delil getirenlere karşı, İbn 

Hazm bu şeriatların hitap ettiği kişiler için hak olsa da, bizim üzerimize hiçbir zaman 

farz kılınmadığını ve birisi için hak olanın, diğeri için ancak Allah Teâlâ’nın 

buyurmasıyla geçerli olduğunu belirtmektedir.619  

Resulullah’ın Ehl-i Kitap gibi perçemini sarkıttığı, sonra da ayırdığı ve 

kendisine bir şeyin nazil olmadığı durumlarda Ehl-i Kitap ile muvafakati sevdiği 

şeklindeki rivayete tutunmanın, muhaliflerin en güçlü delillerinden olduğunu 

belirtmektedir. Zira bununla beraber, yapılması ve terk edilmesi mübah olan ve 

hakkında hükmün bulunmadığı hususlarda, Hz. Peygamber’in Ehl-i Kitab’a uyduğunun 

sabit olduğunu ve bunun da benimsediği görüşe aykırı olduğunu ifade etmektedir. Bu 

hususta yaptığı açıklama ise, saçın ayrılması veya sarkıtılmasına yönelik uygulamaların 

her zaman mübah olduğudur.620  

b. İkinci Görüşü Savunanların Delilleri  

ba. Naklî Deliller 

İbn Hazm “Benden önce hiçbir peygambere verilmeyen beş şey bana verildi, 

bunlardan biri şudur: daha önce her peygamber özellikle kendi kavmine 

gönderiliyordu. Ben ise kızıl ve siyah bütün insanlara gönderildim.”621 hadisini delil 

olarak zikretmektedir. Bu hadisin, karşı görüşün karışıklıklarını gidermeye yeterli 

olduğunu belirtmektedir. Bununla beraber, önceki peygamberlerin şeriatlarının 

kavimleri dışındaki insanları bağlamadığının sabit olduğunu ifade etmektedir.622  

Ayrıca “Semûd kavmine de kardeşleri Sâlih'i (gönderdik).”623 ve “Âd kavmine de 

kardeşleri Hûd'u (gönderdik).”624 ayetlerine karşılık olarak, Hz. Peygamber hakkında 

buyurulan “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.”625 

																																																								
619 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 963. 
620 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 964-965. 
621 Buhârî, Teyemmüm 1, Salât 56; Nesâî, Gusl 26; Dârimî, Siyer 28; Ahmed b. Hanbel, III, 304.  
622 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 965. 
623 Hûd 11/61. 
624 A‘râf 7/65. 
625 Sebe 34/28. 
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vb. ayetlerinin hiçbir peygamberin şeriatının bağlayıcı olmadığını ortaya koyduğunu 

belirtmektedir.626  

bb. Aklî Deliller 

İbn Hazm, önceki peygamberlerin şeriatlarını bağlayıcı kılanların Hz. 

Peygamber’in faziletini ortadan kaldırdıklarını ve yukarıda zikredilen hadisi yalanlamış 

olduklarını savunmaktadır. Ayrıca, peygamberlerin amellerinin şeriatlarına tekabül 

ettiğini ve Allah Teâlâ’nın bunlardan bizi sorumlu tutmadığını bildirmesinden dolayı, 

önceki şeriatların araştırılmasının nas ile bizden sakıt olduğunu belirtmektedir. Zira İbn 

Hazm’a göre, bir şeyin hükmünün gerekliliği ancak öğrenilmesinden sonra, öğrenilmesi 

de ancak araştırılması yoluyla gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, önceki şeriatların bizden 

sakıt olduğu ortaya çıkmaktadır.627   

5. Hz. İbrahim’in Şeriatı İle İlgili Bazı Mülahazalar 

İbn Hazm Hz. İ brahim’in şeriatının, şeriatımızın bizzat kendisi olduğunu 

savunmaktadır. Ancak bunun Hz. İbrahim’in insanların tamamına gönderildiği anlamına 

gelmediğini söylemektedir. Hz. Peygamber’in bu şeriat üzere gönderilmesinden dolayı, 

bunun bağlayıcı olduğunu belirtmektedir. Nitekim İbn Hazm’a göre, “Sonra da sana, 

"Hakka yönelen İbrahim'in dinine uy. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi.” ayeti bunu 

ortaya koymaktadır. İbn Hazm, bu iki şeriat arasındaki benzerliklere işaret etmek üzere, 

çocukların kurban edilmesi gibi, her iki şeriatta aynı hükümlerin neshedildiğini 

belirtmektedir.628  

6. Hz. Peygamber’in Bi‘setten Evvel Önceki Şeriatlara Uyup Uymadığı 

Meselesi 

Bu konunun araştırılmasını tasvip etmemekle beraber İ bn Hazm, “Hz. 

Peygamber’in peygamber olmadan önceki şeriatı neydi?” sorusunu soranlara karşı, 

cevabın bizzat sorunun kendisinde yer aldığını bildirmektedir. Bu noktada 

“peygamberlik” kelimesine dikkat çeken İ bn Hazm, Hz. Peygamber’in peygamber 

																																																								
626 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 966. 
627 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 967. 
628 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 967-968. 
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olmadan önce emrolunmadığı şeriatlardan sorumlu olmadığını belirtmektedir. Sorumlu 

olmadığı şeriatlardan sorumlu olduğunu söylemenin bir kısır döngüyü ifade ettiği 

kanaatindedir. Hz. Peygamber’i, Hz. İbrahim’in nesline olan sözünden dolayı kavmini 

bağlayan tevhid ve Allah Teâlâ’nın kendisini koruduğu zina, avret yerlerinin 

gösterilmesi, yalan, zulüm ve diğer aşırılıkların dışında önceki şeriatlara ait hükümlerin 

kendisini bağlamadığını savunmaktadır.629 

Bu konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber’in dışında hiçbir peygamberin kendi 

kavmi dışındakilere gönderilmediğini ispat etmeye çalışmaktadır. Bu yüzden Hz. Nuh 

ve Hz. Adem’in insanların tümüne gönderildiğini savunanların delillerini çürütmektedir. 

İbn Hazm, bu iddianın Hz. Peygamber’in, diğer peygamberlerin kendi kavimlerine özel 

olarak gönderildikleri şeklindeki hadisi yalanladığını belirtmektedir.630   

7. Şer‘u Men Kablenâ’nın Delil Değeri 

İbn Hazm şer‘u men kablenâ’ya uymayı, dinde kendisine uymanın helal 

olmadığı yedi şeyden biri olarak zikretmektedir. Kur’an ve Sünnet’te yer alıp ittibanın 

emredildiği önceki şeriatlara ait hükümlerin Hz. Peygamber’in şeriatı olarak bağlayıcı 

olduğunu kabul etmektedir.631 Dolayısıyla İbn Hazm’ın şer‘u men kablenâ’yı bir delil 

olarak kabul etmediği ortaya çıkmaktadır.  

																																																								
629 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 969. 
630 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 969-973. 
631 İbn Hazm, el-İhkâm, V, 957.  
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Bir ilimde oluşan literatürü incelemek, her ilim dalında olduğu gibi fıkıh 

usûlünde de zamanın ilerlemesine paralel olarak ilmin gelişimini izleyebilmenin en açık 

yoludur. İlk beş asır usûl literatüründe alimlerin tedricen yeni bilgiler sundukları, daha 

önceki eserlerde kapalı kalan hususları aydınlattıkları ve daha ince meseleler üzerine 

eğildikleri görülmektedir. Bu bölümde şer‘u men kablenâ konusunun ilk beş asır 

içerisindeki gelişim seyrinin ve eserler arasındaki benzerlik ve farklılıkların çeşitli 

açılardan incelenmesi üzerinde çalışılacaktır. 

I. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağımsız Bir Delil Olup Olmadığı 

Başlangıçta Sünnet bahislerinde incelenen şer‘u men kablenâ konusuna zamanla 

tâlî deliller arasında yer verildiği gözlemlenmektedir. Bu bir açıdan şer‘u men 

kablenâ’nın bağımsız bir delil olarak tanınmasına, diğer taraftan ise delil değerinde bir 

kayba neden olmaktadır. Şer‘u men kablenâ’nın tâlî deliller kategorisinde ele alınma 

sürecini izleyebilmek için, başlangıçtan itibaren alimlerin bu delili inceledikleri yer 

tespit edilmeye çalışılacaktır.  

İslam alimleri şer‘u men kablenâ’yı genellikle Sünnet delili içerisinde ele 

almaktadırlar. Bu alimlerin şer‘u men kablenâ’yı bağlayıcı kabul etmeleri durumunda 

şer‘u men kablenâ’nın Sünnet deliline tabi olduğu söylenebilir. Şer‘u men kablenâ’nın 

bağlayıcı olduğu görüşünü benimseyenler arasında çoğunluğunu Hanefilerin 

oluşturduğu bir grup alim, önceki şeriatlara ait hükümlerin Hz. Peygamber’in şeriatına 

dönüştüğünü savunmaktadır. Dolayısıyla bunlara göre, bu hükümlerin Hz. 

Peygamber’in şeriatıyla sabit olan diğer hükümlerden bir farkı bulunmamaktadır. Böyle 

düşünüldüğünde, bu konunun Sünnet bahsinde incelenmiş olmasının nedeni 

anlaşılmaktadır. 

Öte yandan şer‘u men kablenâ’nın nesih bahsinde de incelendiği görülmektedir. 

Bu da önceki şeriatların nesih ile oldukça irtibatlı bir konu olmasından 

kaynaklanmaktadır. Zira bilindiği gibi nesih Hz. Peygamber’in şeriatının içerisinde 

olduğu gibi şeriatlar arasında da söz konusudur. Önceki şeriatların ya kısmen ya da 
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tamamen neshedildiğinin düşünülmesi, 632  bu konunun nesih bahsinde incelenmiş 

olmasını açıklamaktadır. 

Şer‘u men kablenâ’yı her iki kısımda ele alan alimler arasında bağlayıcı kabul 

edenler bulunduğu gibi, kabul etmeyenler de bulunmaktadır. Dolayısıyla Sünnet 

bahsinde inceleyenlerin şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcılığı hususunda olumlu, nesih 

bahsinde inceleyenlerin ise olumsuz görüş beyan ettiği şeklinde bir ayırımdan söz 

edilemez.  

A. Nesih Bahsinde  

Önceki şeriatların bağlayıcılığını kabul edenlerden Cessâs, İbnü’l -Kassâr ve 

Bâcî şer‘u men kablenâ delilini nesih bahsinde ele almaktadır. Neshine dair bir delil 

bulunmayan önceki şeriatlara ait hükümlerin Hz. Peygamber’in şeriatına dönüştüğünü 

kabul eden Cessâs’ın şer‘u men kablenâ’ya nesih zaviyesinden yaklaştığı 

anlaşılmaktadır. İbnü’l -Kassâr ve Bâcî, Cessâs’tan farklı olarak bu hükümlerin Hz. 

Peygamber’in şeriatına dönüştüğünü belirtmezler.  

Şîrâzî usûl alanında telif ettiği her üç eserinde de şer‘u men kablenâ konusuna 

nesih bahsinde yer vermektedir. Şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcılığını kabul ettiği 

Tebsıra adlı eserinde ise, bu hükümlerin Hz. Peygamber’in şeriatına dönüştüğü şeklinde 

herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Önceki şeriatları bağlayıcı kabul etmeyen 

Kelvezânî de bu konuyu nesih bahsinde incelemektedir. Bunun nedeni ise, önceki 

şeriatlara ait olan birçok hükmün Hz. Peygamber’in şeriatıyla neshedildiği düşüncesine 

sahip olmasıdır.  

B. Sünnet Bahsinde  

Debûsî ile birlikte şer‘u men kablenâ’nın, Hz. Peygamber’in fiilleri, yani Sünnet 

bahsinde incelenmeye başlandığı görülmektedir. Yine Hanefî mezhebine mensup olan 

Pezdevî ve Serahsî’nin yanı sıra, Hanbelî mezhebinden Ferrâ ile İbn Akîl ve şer‘u men 

kablenâ’nın bağlayıcılığını kabul etmeyen Cüveynî de bu hususta onu takip etmektedir.  

																																																								
632 Çetin, “Nesih”, DİA, XXXII, 580. 
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Debûsî, Ferrâ, Pezdevî ve Serahsî de Cessâs gibi neshe uğramamış olan önceki 

şeriatlara ait hükümlerin Hz. Peygamber’in şeriatına dönüştüğünü kabul etmektedir. 

Dolayısıyla burada Cessâs’ın konuyu önceki şeriatların neshedilmiş olması, diğerlerinin 

ise Hz. Peygamber’in şeriatına dönüşmüş olması zaviyesinden ele aldığı söylenebilir. 

Önceki şeriatlara uymanın aklen mümkün olduğunu savunduğu dikkate alındığında, 

Cüveynî’nin önceki şeriatların bağlayıcılığını reddederken, bunların neshedilmiş olması 

düşüncesinden hareket etmediği anlaşılmaktadır. İbn Akîl ise konuyu Hz. Peygamber’in 

fiilleri bahsinde incelemekle beraber, bağlayıcılığını kabul ettiği önceki şeriatlara ait 

hükümleri Hz. Peygamber’in şeriatı olarak değil, bağlı oldukları peygamber’in şeriatı 

olarak değerlendirmektedir. 

Bu iki başlık altında incelen şer‘u men kablenâ’nın bir delil olarak müstakil bir 

varlığından bahsedilemez. Zira birinci durumda Kitap ve Sünnet delilleri içerisinde 

erimektedir. İkincisinde ise, nesih konusu içerisinde tartışılmış bir mesele olmaktadır. 

Öte yandan şer‘u men kablenâ’yı Sünnet ve nesih bahsinin dışında ele alan alimler de 

bulunmaktadır. Bu alimler, şer‘u men kablenâ’nın tâlî deliller arasında incelenmesinde 

etkili olmuştur.  

C. Diğer Bahislerde 

Şer‘u men kablenâ’nın mezkur bölümlerde incelenmiş olmasınının nedeni 

kısmen tespit edilebilmiş olsa da, Basrî’nin bu delile Hazr ve İ bâhâ bahsinde yer 

vermesinin altında yatan sebep anlaşılamamıştır. 

İbn Hazm, konuyu bağımsız bir şekilde ele alan ilk usûl alimidir. Bu yönüyle 

önceki usulcülerden ayrılıp özgün yaklaşımını ortaya koymaktadır. Bu uygulamasıyla 

İbn Hazm’ın Gazzâlî’nin öncüsü olduğu da söylenebilir.  

Gazzâlî ise şer‘u men kablenâ’yı mevhum deliller başlığı altında incelemektedir. 

Delilleri aslî ve mevhum olmak üzere ikiye ayırmasının klasik eserlere nazaran bir 

yenilik olduğu söylenebilir. Bu bakımdan Gazzâlî bir taraftan yeni bir tasniflendirmede 

bulunurken, diğer taraftan şer‘u men kablenâ’ya bağımsız bir delil özelliği 

kazandırmaktadır. Ancak bu durum aynı zamanda şer‘u men kablenâ’nın delil değerinde 

bir kayba neden olmaktadır. Zira Gazzâlî mevhum diyerek bu delili baştan 
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değersizleştirmektedir. Sünnet konusu içerisinde ele alındığında bu delil kapsamında 

değerlendirilen şer‘u men kablenâ’nın, daha sonra tâlî deliller arasında kabul 

edilmesinde bu kategorizasyonun etkisinin olduğu söylenebilir.  

II. Şer‘u Men Kablenâ Konusunun İşleniş Biçimi  

Alimler usûl eserlerinin yazılış amaçları gereği şer‘u men kablenâ’yı esas 

itibariyle bağlayıcılığı yani şer‘î bir hükme kaynaklık edip etmemesi açısından ele 

almaktadırlar. Ancak alimlerin görüşlerini anlayabilmek için şer‘u men kablenâ ile neyi 

kastettiklerini tespit etmek icap etmektedir.  

A. Şer‘u Men Kablenâ’nın Kavramlaşma Süreci 

Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uyup uymadığı meselesi tartışmalı olsa da, 

sahabenin şer‘u men kablenâ ile istidlâlde bulunduğu bilinmektedir. Hicrî birinci 

yüzyılda şer‘u men kablenâ’yı delil olarak kullanan ilk alimin Sâd suresindeki secde 

ayetine yönelik açıklaması ile Abdullah b. Abbas olduğu görülmektedir.633 Aynı şekilde 

Abdullah b. Mesud da İ srailoğulları için şer‘ olunan bir hükmü alıp, ‘‘Kim Allah'ın 

indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.’’634 ayetini 

delil göstermiştir. Said b. Müseyyeb kadına karşı erkeğin kısası için önceki şeriatlara ait 

bir hükmü delil göstermiştir.635 İkinci asırda şer‘u men kablenâ’yı delil olarak kullanan 

alimler arasında İmam Malik, İkrime b. Abdillah, Hasan Basrî, İbn Şihâb ez-Zührî, Ebu 

Yusuf ve Şeybânî gibi alimler bulunmaktadır. Yine tâbiînden Ebû Mecliz gibi şer‘u 

men kablenâ’ya itimad ettiğine yönelik bir açıklamada bulunmasa da, önceki şeriatlar 

hakkında varid olan hükümlere uymayı reddeden alimler de bulunmaktadır. Üçüncü 

asra gelindiğinde, İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel’e bu hususta iki görüş 

atfedilmektedir.636 Buraya kadar alimlerin verdikleri hükümlerden yola çıkarak şer‘u 

men kablenâ’nın bağlayıcılığı hakkındaki görüşleri tespit edilirken, dördüncü asra 

gelindiğinde şer‘u men kablenâ’nın hücciyetinin açık bir şekilde tartışılmaya başlandığı 

																																																								
633  Abdüsselâm, Şer‘u men kablenâ, s. 346. 
634  Mâide 5/44. 
635 Abdüsselâm, Şer‘u men kablenâ, s. 347. 
636  Abdüsselâm, Şer‘u men kablenâ, s. 351. 
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görülür. Bu asırda şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcılığı hususunda her iki görüşü 

savunanlar da aklî ve naklî deliller getirmektedir.637  

Şer‘u men kablenâ mefhumu ilk asırlardan itibaren alimlerin zihninde bulunmuş 

olsa da, sistematik usûl eserlerinin ortaya çıkmasıyla şer‘u men kablenâ’nın bir delil 

olarak ele alınmaya başlandığı söylenebilir. Nitekim şer‘u men kablenâ konusuna usul 

eserinde yer veren ve tanımına dair açıklamalarda bulunan ilk alimin Cessâs olduğu 

söylenebilir. Farklı mezheplere mensup alimlerin, şer‘u men kablenâ kavramının 

içeriğinin yorumlanması noktasında ayrıştıkları gözlemlenmektedir. Alimlerin 

açıklamaları ve kullandıkları delillerden yola çıkarak, şer‘u men kablenâ ile neyi 

kastettiklerini tespit etmek mümkündür. Bu noktada şer‘u men kablenâ’yı bağlayıcı 

kabul edenlerin belirli bir çizgide birleştikleri farkedilmektedir. Aynı durum şer‘u men 

kablenâ’yı bağlayıcı kabul etmeyenler için de söz konusudur.  

İlk usûl eserlerinden biri olan el-Fusûl fi’l-usûl’de Cessâs, bağlayıcı kabul ettiği 

şer‘u men kablenâ’yı Kur’an ve Sünnet ile sabit olan ve neshine dair delil bulunmayan 

önceki şeriatlara ait hükümlerle sınırlamaktadır. 638  Serahsî’ye kadar şer‘u men 

kablenâ’nın bağlayıcılığını kabul eden alimlerin koydukları temel sınır budur. Her ne 

kadar ilk Mâlikî usûlcülerinden İbnü’l -Kassâr bu konuda bir açıklamada bulunmuş 

olmasa da, daha sonra Bâcî İ mam Malik’in görüşünü açıklarken bu hususu 

aydınlatmaktadır.639 Serahsî ise, mezkur çizgiyi takip etmekle beraber, neshine dair bir 

delil bulunmayan şer‘u men kablenâ’yı bağlayıcı kabul edenler arasında Ehl-i Kitâb’ın 

nakli veya Müslümanların kitaplardan yaptıkları rivayetlerle bilinen hükümleri de 

dikkate alan bir grubun varlığını bildirmektedir.640 Ancak incelenen eserlerde bu grubun 

kimliği ortaya çıkmamaktadır.  

Basrî’nin şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcı olmadığını savunurken dayandığı 

deliller dikkate alındığında, şer‘u men kablenâ’yı Kur’an ve Sünnet ile sabit olan 

hükümlerle sınırlamadığı görülmektedir. Şöyle ki, Basrî’nin dayanaklarından biri de Hz. 

Peygamber’in zıhâr, liân, ifk gibi durumlarda vahiy bekleyip, Tevrat’a başvurmamış 

																																																								
637  Abdüsselâm, Şer‘u men kablenâ, s. 352. 
638 Cessâs, el-Fusûl, III, 19. 
639 Bâcî, el-İhkâm, s. 395. 
640 Serahsî, el-Usûl, II, 99. 
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olmasıdır. 641  Basrî’nin buna dayanması, şer‘u men kablenâ’yı naslarla sabit olan 

hükümlerle sınırlamadığını göstermektedir. En son görüşüne göre Şîrâzî’nin ve 

Cüveynî’nin de aynı düşüncede olduğu ortaya çıkmaktadır. Zira şer‘u men kablenâ’nın 

bağlayıcı olmadığını açıklarken delil olarak, Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara ait 

hükümlere ve sahabenin de kitaplara ve ihtida edenlerin haberlerine başvurmamış 

olmalarını öne sürmektedirler.642 Cüveynî’ye göre, kitapların tahrife uğramış olması 

bunlara başvurulmasına mani olamaz. Zira Allah Teâlâ bu hükümlerle sorumlu 

olmamızı dileseydi tahrif edilmemiş hükümleri bildirirdi. Ayrıca Hz. Peygamber ve 

sahabe bu hükümleri denetleme imkanına sahipti.643 Hanbelî usûlcülerinden Kelvezânî 

de, önceki şeriatların bağlayıcı olmadığıyla ilgili öne sürdüğü delil ile bu çizgiyi devam 

ettirmektedir. Şöyle ki, şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcılığını kabul etmenin, Kitap ve 

Sünnet’in bu hükümlerin tamamını içermemesinden dolayı ihtida edenlere başvurarak 

önceki şeriatlara ait olup tahrife uğramamış hükümlere ulaşmayı gerektireceğini 

söylemektedir.644 Dolayısıyla mezkur alimler, tahrifi bir engel olarak görmeyip, Hz. 

Peygamber ve sahabenin kitaplara başvurmamış olmasının şer‘u men kablenâ’nın 

bağlayıcı olmadığına delalet ettiğini düşünmektedirler. Öte yandan şer‘u men 

kablenâ’nın sınırlarını daha geniş tutan bu alimler, Kur’an ve Sünnet’te yer alıp 

geçerliliğine dair delil bulunan hükümleri Hz. Peygamber’in şeriatına ilhak 

etmektedirler.645 Dolayısıyla bunların da şer‘u men kablenâ’nın çerçevesini bu yönden 

daraltıkları söylenebilir.  

Sonuç olarak şer‘u men kablenâ’nın iki grup tarafından farklı şekillerde 

tanımlandığı ortaya çıkmaktadır. Birinci grubun temsilcileri, yani şer‘u men kablenâ’nın 

bağlayıcı olduğunu savunan alimler, bununla Kur’an ve Sünnet ile sabit olup neshine 

dair delil bulunmayan önceki şeriatlara ait hükümleri kastetmektedirler. Şer‘u men 

kablenâ’yı bağlayıcı kabul etmeyenler ise, bu terimi önceki şeriatlara ait olup 

neshedilmeyen hükümlerin tamamı anlamında kullanmaktadırlar. Şer‘u men 

kablenâ’nın bağlayıcılığı bağlamında bu iki tanımın kesiştiği nokta ise, Kitap ve Sünnet 

																																																								
641 Basrî, el-Mu‘temed, II, 902. 
642 Şîrâzî, el-Luma‘, s. 136; Cüveynî, el-Burhân, I, 504. 
643 Cüveynî, el-Burhân, I, 505. 
644 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 420. 
645 Kelvezânî, et-Temhîd, II, 420. 



	
	

139	

ile sabit olup ne neshine ne de geçerliliğine dair bir bilginin bulunduğu hükümlerdir. Bu 

konu, “Şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcılığı ile ilgili görüşler” başlığında incelenecektir.  

B. Konunun Arka Planının Verilmesi 

Basrî, Gazzâlî ve Hanbelî alimleri, şer‘u men kablenâ ile ilgili tartışmaları ele 

almadan evvel, bu konunun arka planına değinmektedirler. Bu alimler, konuya bir 

peygamberin kendinden önceki şeriatlara uymasının cevazını sorgulamakla 

başlamaktadır. Bu husustaki görüşlerini belirtip, buna karşı yöneltilebilecek itirazları 

çürüttükten sonra bir öncüle ulaşmaktadırlar. Daha sonra ise bu öncülün özel bir 

meselede -Hz. Peygamber’in şeriatında- imkanını araştırmaktadırlar. Bu alimlerin, 

diğerlerinden farklı olarak, hiçbir sem‘î bilgiye dayanmaksızın, konunun felsefî alt-

yapısını oluşturarak okuyucunun zihnine bir öncül sunmaları, yöntemlerindeki farklılığı 

göstermesi bakımından önemlidir.  

C. Farklı Görüşlerin Sunulma Biçimi 

Usûl alimleri, genellikle konuyla ilgili ortaya çıkan görüşleri sunarken 

benimsedikleri görüşe en son sırada yer vermektedirler. Bu davranış alimlerin 

birbirlerinin görüşlerine olan saygı ve nezaketlerinin göstergesidir. Delillendirirken de 

yine ilk olarak karşı görüşün delillendirmesine yer vermektedirler. Bu sıralamanın takip 

edilmesinin altında yatan bir diğer neden ise, alimlerin karşı görüşün delillerini 

çürüterek bu görüşün tutarsızlığını ortaya koyduktan sonra, okuyucunun benimsenilen 

görüşe katılmasını kolaylaştırma düşüncesi olabilir.  

Öte yandan görüş sahiplerinin belirtilmesi noktasında alimler arasında farklı 

uygulamaların olduğu görülmektedir. Şöyle ki Basrî ve Hanefî alimleri, görüşleri 

sunarken yalnızca kendi mezheplerine mensup alimlerin isimlerini zikretmektedirler. 

Bunun dışında, Serahsî’nin İmam Şâfiî’yi ismen zikretmesi durumu hariç, diğer mezhep 

müntesiplerinden bahsetmemektedirler. Serahsî’nin özellikle Şâfiî’nin görüşüne yer 

vererek buna karşı benimsediği görüşü açıklaması ise, Şâfiî’ye kıyasen Hanefî 

mezhebinin usûlünün tespitine yönelik bir çaba içerisinde olduğunu düşündürmektedir.  
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Mâlikîlerden İbnü’l -Kassâr ise, görüşleri takdim ettiğinde sadece mezhep 

imamının ismini zikrederken, Bâcî diğer mezheplerin genel olarak hangi cenahta yer 

aldığını belirtmektedir. Bu da onun mezhepler arası mukayeseye önem verdiğini 

göstermektedir. 

Şâfiî mezhebinde Şîrâzî, bu hususta hiçbir açıklamaya yer vermemektedir. 

Cüveynî ise, mezhebi ve hocası Bâkıllânî’nin yanı sıra, Mutezile’nin görüşüne de ismini 

belirterek yer vermektedir, ancak Mu’tezile dışında eleştirdiği kişilerin ismini ifşa 

etmemektedir. Bunun da Mu‘tezile ve Eş‘arî itikâdî mezhepleri arasındaki çekişmenin 

bir yansıması olduğu düşünülmektedir. Gazzâlî ise, görüşleri naklederken sadece 

Mu‘tezile’nin Kaderîyye kolunu zikretmektedir. Ancak Gazzâlî, Cüveynî’ye nazaran 

biraz daha yumuşak bir uslup kullanmaktadır. Şöyle ki Gazzâlî, mezkur grubun 

görüşünü eleştirmeden evvel, bu alimlerin anlaşılandan farklı bir şeyi de 

kastedebileceklerini ifade etmesi, Gazzâlî’nin görüşleri eleştirmeden önce, doğru bir 

şekilde anlamaya özen gösterdiğini ortaya koymaktadır.  

Hanbelî alimleri, Hanefî, Mu’tezile ve Eş‘arî mezhebinin görüşlerinin yanı sıra 

Ebu’l-Hasan et-Temîmî’nin görüşünü de zikretmektedirler. Bu alimlerin Hanefîlerin 

görüşünü Ebû Süfyan es-Serahsî’nin Ebû Bekir er-Râzî’den nakliyle öğrendiklerini 

belirtmeleri, görüşleri sahiplerine nispet ederken oldukça titiz davrandıklarını 

göstermektedir. Hanbelî alimlerinin bu isimleri zikretmekle yetinmelerinin sebebinin, 

diğer mezheplerin görüşlerine vakıf olmamalarından kaynaklanması muhtemeldir.  

Eserinde Mâlikî mezhebine mensup bir grup alimin benimsediği görüşü bir 

yerde zikreden İ bn Hazm, bunun dışında hiçbir görüşe sahibini belirterek yer 

vermemektedir. Bunun Mâlikîliğin, İbn Hazm’ın bulunduğu bölgenin hakim mezhebi 

olmasından kaynaklanması mümkündür. Öte yandan, İ bn Hazm’ın eleştirdiği kişileri 

zaman zaman tekfir etmesinden dolayı, görüş sahiplerini ifşa etmemesi isabetli bir 

davranıştır.  

D. Yazım Yöntemi 

Pezdevî ve İbnü’l -Kassâr gibi konuyu tartışmalara girmeden oldukça veciz bir 

şekilde ele alan alimler hariç, usûlcülerin genellikle konuyu cedel yöntemiyle ele 
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aldıkları gözlemlenmektedir. Alimlerin konuyu bu şekilde takdim etmelerinin nedeni, 

görüşlerini daha güçlü bir şekilde temellendirme gayretleridir. Şöyle ki, genellikle 

birbirine yakın bölgelerde yaşayan alimlerin birbirine etkilemesi kaçınılmaz bir olgudur. 

Bu etkileşim kimi zaman fikirlerin benimsenmesine, kimi zaman ise tam tersine 

tepkilerin doğmasına ve buna karşı cevapların üretilmesine neden olur. Bu sebeple 

genel olarak bir konu hakkında birbirine zıt olan başlıca iki görüş ortaya çıkar. Her iki 

grubu temsil eden alimler eserlerinde benimsedikleri görüşün doğruluğunu, karşı 

görüşün ise tutarsızlığını ortaya koymak için cedel yöntemini kullanırlar. Fikirlerin 

güçlü bir şekilde temellendirilerek ilmin tutarlı bir çizgide ilerlemesine imkan sağlaması 

bakımından bu yöntem oldukça faydalıdır.  

İbn Akîl’in eserini tahkik eden George Makdîsî, İ bn Akîl’in cedel yöntemini 

kullanmada oldukça başarılı olduğunu ve daha sonra batıda Thomas Aquinas tarafından 

geliştirilecek olan skolastik metodun öncüsü olduğunu belirtmektedir. George Makdîsî, 

ilk olarak ayrıntılı olarak görüşlere, daha sonra sorulara, bunlara verilen cevaplara ve 

karşı görüşün delilleriyle buna karşı verilen cevaplara yer verilmesi şeklindeki646 İbn 

Akîl’in “tarikatu’n-nazar”, batılıların ise daha sonra “skolastik metod” olarak 

adlandırdığı yöntemi, İbn Akîl’den önce kimsede görmediğini ifade etmektedir. Şöyle 

ki, İbn Akîl’den önce de eserlerde zikredilen hususlar yer almaktadır. Ancak İbn Akîl 

“şöyle denirse-şöyle denir” şeklindeki fetvâ yöntemini kullanmayıp her aşamayı ayrı 

olarak ele almaktadır. Makdîsî’ye göre, İbn Akîl’in bu yöntemi kullanmasındaki kastı 

ictihadın ihtilaflı meseleleri icma edilmiş görüşlere dönüştürdüğünü göstermektir.647 

III. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcılığı İle İlgili Görüşler 

Bi‘setten sonra Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uyup uymadığı meselesiyle 

ilgili, yani şer‘u men kablenâ’nın delil değeri hakkında İ slam alimleri ihtilaf etmiştir. 

Tartışmanın bir ucunda Kur’an ve Sünnet’te yer alıp neshedildiğine dair herhangi bir 

delil bulunmayan önceki şeriatlara ait hükümleri bağlayıcı kabul edenler, diğer ucunda 

ise önceki şeriatları bağlayıcı kabul etmeyenler bulunmaktadır. İ ki görüşü savunan 

alimler arasında, belirli peygamberlerin şeriatlarını tahsis eden alimler bulmak 

																																																								
646 İbn Akîl, el-Vâdıh, thk. George Makdîsî, II. cildin Mukaddimesi s. 1. 
647 İbn Akîl, el-Vâdıh, thk. George Makdîsî, IV. cildin Mukaddimesi s. 2. 
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mümkündür. Nitekim, önceki şeriatların bağlayıcılığını kabul etmeyen İbn Hazm, Hz. 

İbrahim’in şeriatının Hz. Peygamber’in şeriatıyla aynı olduğunu belirterek bu şeriatı 

diğerlerinden ayırmaktadır. Diğer taraftan ise, önceki şeriatların bağlayıcılığını kabul 

eden alimler arasında, yine Hz. İbrahim ve Hz. Musa gibi belirli şeriatları tahsis eden 

alimlerin bulunduğu belirtilmektedir.  

Her iki taraf Kur’an veya Sünnet’te yer almayan şer‘u men kablenâ’ya ait 

hükümleri delil olarak kabul etmeme hususunda müttefiktir.648 Kur’an ve Sünnet’te yer 

almayan önceki şeriatlara ait hükümler bir tarafa bırakılırsa, şer‘u men kablenâ ile ilgili 

üç durum söz konusu olmaktadır. Birincisi, Kur’an veya Sünnet’te neshedildikleri 

belirtilen hükümlerdir. İ kincisi, geçerliliğini devam ettirdiği bildirilen hükümlerdir. 

Üçüncüsü ise, geçerliliğini devam ettirdiği veya neshedildiği hususunda herhangi bir 

bilgi bulunmayan hükümlerdir.649 Birinci durumdaki hükümlerin delil olarak kabul 

edilmemesi hususunda alimler arasında görüş ayrılığı yoktur. Önceki şeriatlarda 

bulunup şeriatımızda geçerliliğini devam ettirdiği bildirilen hükümler de alimler 

tarafından delil olarak kabul edilmektedir.650 Sonuç olarak Gazzâlî’nin de işaret ettiği 

gibi,651 şer‘u men kablenâ konusunda ihtilafın özünün neshedildiği veya geçerliliğini 

devam ettirdiği hususunda bilgi bulunmayan hükümlerin bağlayıcı olup olmadığı 

meselesine dayandığı söylenebilir. Bu hükümlerin bağlayıcılığı hususunda bir grup alim 

neshine, bir diğer grup ise geçerliliğine dair bir delilin bulunmamasını kriter olarak 

kabul etmektedirler. Bunun sonucunda da birinci grup bu hükümlerin bağlayıcılığını, 

ikinci grup ise geçersizliğini savunmaktadır. 

A. Şer‘u Men Kablenâ’yı Bağlayıcı Kabul Edenler 

Önceki şeriatlara ait hükümleri delil olarak kabul eden alimler, bunların Kur’an 

ve Sünnet’te yer almalarını ve neshedildiklerine dair bir delilin bulunmamasını şart 
																																																								
648 Şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcılığını savunan alimler, bu hükümleri dikkate almamalarına sebep 

olarak bu şeriatlara ait hükümler hakkında bir yargıya ulaşmanın, önceki kitaplarda bulunan 
hükümlerin sahih olanını tahrife uğramış olanlarından ayırabilmeyi gerektirdiğini, oysa Hz. 
Peygamber’in vefatından sonra bunun tespitinin mümkün olmadığını belirtmektedirler. 

649 Tasnif için bkz. Dönmez, “Şer‘u Men Kablenâ”, DİA, XL, 15-16. 
650 Ancak bunların önceki peygamberlerin şeriatı olarak adlandırılması hususunda ihtilaf bulunmaktadır. 
Şöyle ki, şer‘u men kablenâ’yı bağlayıcı kabul etmeyen alimler ile bağlayıcı kabul edenlerin bazıları 
bunları Hz. Peygamber’in şeriatı olarak kabul etmektedirler. Bu kısma dahil olan hükümlerin 
isimlendirilmesinde ihtilaf olsa da, bağlayıcılığı hususunda ittifak edilmektedir. 

651 Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 250. 
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koşmaktadırlar. Hanefî usûlcüleri, Mâlikî mezhebine mensup Bâcî, Tebsıra’daki 

görüşünde Şîrâzî ve Hanbelî usûlcülerinden Ferrâ ile İ bn Akîl bu görüşü 

benimsemektedirler. Ancak Hanefî usûlcüleri ve Ferrâ bu hükümlerin Hz. 

Peygamber’in şeriatına dönüştüğünü belirtmektedirler. Diğer alimler ise, bu hükümleri 

bağlı oldukları peygamberin şeriatı olarak kabul etmektedirler.  

Öte yandan, Serahsî önceki şeriatları bağlayıcı kabul eden alimler arasında, 

bunların Kitap ve Sünnnet’te yer almasını şart koşmayanların bulunduğunu 

belirtmektedir. 652  Ancak incelenen eserlerde bu görüşü savunan bir alim ismine 

rastlanmamaktadır.  

Önceki şeriatları bağlayıcı kabul edenler arasında, tüm şeriatları kabul etmeyip, 

Hz. İbrahim, Hz. Musa  ve Hz. İsa gibi belirli peygamberlerin şeriatlarını tahsis eden 

alimlerin bulunduğu belirtilmektedir. 653  Ancak yine bu görüşü benimseyenlerin 

zikredilmemiş olmasından dolayı, bu alimlerin kim oldukları tespit edilememiştir.  

B. Şer‘u Men Kablenâ’yı Bağlayıcı Kabul Etmeyenler 

Basrî, Luma‘ ve Şerhu’l-Luma‘ adlı eserlerinde Şîrâzî, Cüveynî, Gazzâlî, 

Kelvezânî ve İbn Hazm, önceki şeriatlara ait hükümleri delil olarak kabul etmemektedir. 

Bunlar arasında Basrî, Cüveynî, Gazzâlî ve Kelvezânî bir peygamberin önceki şeriatlara 

uymasının aklen mümkün olduğunu savunmaktadır. İbn Hazm, Hz. İbrahim’in şeriatını 

Hz. Peygamber’in şeriatıyla özdeşleştirerek, bağlayıcı kabul etmediği diğer 

peygamberlerin şeriatlarından ayırmaktadır.   

IV. Delillerin İncelenmesi 

A. Kullanılan Delillerin Mahiyeti ve Yoğunluğu 

Şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcılığı tartışmalarında ortaya çıkan iki cenah da 

görüşlerini aklî ve naklî delillerle temellendirmektedir. Naklî-aklî delillerin 

kullanımında bu iki delilin arasında gözetilen derece farkının bazı eserlerde etkili 
																																																								
652 Serahsî, el-Usûl, II, 99. 
653 Şîrâzî, önceki şeriatlara ait hükümleri bağayıcı kabul edenler arasında Hz. Musa ve Hz. İsa’nın 
şeriatını tahsis eden alimlerin bulunduğunu belirtmektedir. Bkz. Şîrâzî, el-Luma‘, s. 136; Şerhu’l-
Luma‘, I, 528. 
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olduğu ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, Hanefî usûl eserlerinde daha çok naklî delillere 

başvurulduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca bu eserlerde muhalif görüşün delilleri 

aktarılırken aklî delillerin yoğunlukta olduğu görülmektedir. Bunun sebebi ise, bu 

alimlere göre delil değeri bakımından naklî delillerin aklî delillerden daha güçlü 

olduğunun düşünülmesidir. Nitekim Debûsî şer‘î delilleri gündüzün aydınlığına, aklî 

delilleri ise ateşin aydınlığına benzeterek bunu açıkça ifade etmektedir.654 Serahsî’nin 

yaptığı açıklamalar da bu düşünceyi paylaştığına işaret etmektedir.655 Ancak her iki 

grubu temsil eden alimler için aklî muhakemenin önemi yadsınamaz. Zira alimler, 

genellikle görüşlerini temellendirirken aklî delillere de yer vermeye dikkat 

etmektedirler.  

Öte yandan, alimlerin delil olarak getirdikleri nasların bir kısmının açıklamasını 

yaparken, bazılarını zikretmekle yetindikleri görülmektedir. Bu durumun, bazı nasların 

belirtilen görüşe açıklanmaya ihtiyaç duyulmayacak şekilde, bazılarının ise zımnen 

delalet etmesinden kaynaklanması mümkündür. Nitekim farklı şekillerde 

yorumlanmaya müsait olan bir delilin diğer yorumlarını etkisiz hale getirmek amacıyla 

delilin açıklamasına yer vermektedirler. Meselâ, “Sonra da sana, "Hakka yönelen 

İbrahim'in dinine uy." diye vahyettik.” 656  ayetinde “millet” kelimesinin anlamı 

hususunda ihtilaf bulunmaktadır. Şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcılığını savunan alimler 

bunun usûlü’d-dîn ve şer‘î ahkâmı kapsadığını savunurken, karşı görüşü savunanlar 

bununla sadece usûlü’d-dîn’in kastedildiğini öne sürmektedirler. Bu nedenle alimlerin 

bu delili sunarken özellikle “millet” kelimesinin açıklamasına yer verdikleri 

gözlemlenmektedir.  

Şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcılığı hususunda alimlerin, ya benimsedikleri 

görüşü temellendirirken ya da karşı görüşün delillerine yer verirken mutlaka ele 

aldıkları delillerin olduğu gözlemlenmektedir. Bunlar her iki görüşün de dayandığı en 

önemli delillerdir. Bazı deliller ise özellikle bazı çevreler tarafından kullanılırken, diğer 

alimler bunları ne görüşlerini temellendirirken ne da karşı görüşün delillerine yer 

verirken ele almaktadırlar. Öte yandan, deliller arasında dikkat çeken bir diğer husus ise 

																																																								
654 Debûsî, Takvîmu’l-edille, s. 19. 
655 Serahsî, el-Usûl, I, 277-279. 
656 Nahl 16/123. 
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bazı ayetlerin her iki görüşü savunan alimler tarafından delil olarak kullanılmasıdır. 

Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz: 

1. Alimlerin Çoğunluğu Tarafından Kullanılan Deliller 

a. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcılığının Delilleri 

aa. Naklî Deliller 

- “İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey 

Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy.”657 

- “Sonra da sana, "Hakka yönelen İbrahim'in dinine uy. " diye vahyettik.”658 

- “Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!" diye Nûh'a emrettiğini, sana 

vahyettiğini, … size de din kıldı.”659 

- “İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey 

Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy.” 660 

- “Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İ çinde bir hidayet, bir nur vardır. (Allah'a) 

teslim olmuş nebiler onunla hüküm verirlerdi…Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler 

kafirlerin ta kendileridir.”661 

- Hz. Peygamber’in zina eden iki Yahudi’ye verdiği recm hükmü için Tevrat’a 

başvurmuş olması662 ve bununla ilgili nazil olan “Yanlarında içinde Allah'ın hükmü 

bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar, sonra bunun ardından 

verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar? İşte onlar (kendi kitaplarına da, sana da) inanmış 

değillerdir… Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.” 663 

mealindeki ayetler. Ayrıca Hz. Peygamber’in “Ben onların öldürdükleri sünneti ihya 

																																																								
657 En‘âm 6/90. 
658 Nahl 116/23.  
659 Şûrâ 42/13. 
660 En‘âm 6/90. 
661 Mâide 5/44. 
662 Müslim, Hudûd 26, 27; Tirmizî, Hudûd 10; İbn Mâce, Hudûd 10; Ahmed b. Hanbel, II, 7,62, 63, 126, 

280; IV, 355, 5, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 104, 108.  
663 Mâide 5/43-44. 
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etmeye ehak olanım.” buyurması664 da bu görüşü teyid etmektedir. Zira terk edilen 

davranışlar ancak amel ile ihya edilir.  

- “Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, dişe diş… Allah'ın 

indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir.” 665 

ab. Aklî Deliller 

- Peygamberler ancak Allah’ın hoşnut olduğu şeyleri açıklamak için 

gönderilirler. Dolayısıyla Allah’ın rızasını taşıyan hükümler başka bir peygamberin 

gönderilmesiyle bu vasıflarını kaybetmezler.  

- Şeriat mutlaktır. Dolayısıyla mükelleflerin, neshinin sabit olmadığı her şeriata 

uyması gerekir. 

- Şeriat ancak vahiy ile neshedilir. Başka bir peygamberin gönderilmesi önceki 

şeriatların neshini/terkedilmesini gerektirmez. 

b. Şer‘u Men Kablenâ’nın Bağlayıcı Olmadığının Delilleri 

ba. Naklî Deliller 

- “(Ey ümmetler!) Her birinize bir şerîat ve bir yol verdik.”666  

- “Benden önce hiçbir peygambere verilmeyen beş şey bana verildi: Daha önce 

her peygamber özellikle kendi kavmine gönderiliyordu. Ben ise kızıl ve siyah bütün 

insanlara gönderildim...”667  

- Hz. Ömer’in elinde Tevrat’tan bir sahife gördüğünde Hz. Peygamber 

sinirlenmiş ve ona şöyle buyurmuştur: “Musa hayatta olsaydı, bana uymaktan başka bir 

şey yapmazdı.”668  

																																																								
664 Müslim, Hudûd 28; Ebû Davûd, Hudûd 25, İbn Mace, Hudûd 10, Ahmed b. Hanbel, IV, 286, 300.  
665 Mâide 5/45. 
666 Mâide 5/48. 
667 Buhârî, Teyemmüm 1, Salât 56; Nesâî, Gusl 26; Dârimî, Siyer 28; Ahmed b. Hanbel, III, 304.  
668 Ahmed b. Hanbel III, 387, Krş. Ahmed b. Hanbel, III, 338, 471; IV, 266; Abdurrezzâk, Musannef, VI, 

113, 114; X, 313-314.  
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bb. Aklî Deliller 

- Hz. Peygamber önceki şeriatlarda hükmü bulunan zıhâr, liân gibi hadiselerle 

karşılaştığında bunlara başvurmayıp vahiy beklemiştir. 

- Önceki şeriatlar kaynak olsaydı, bunların öğrenilmesi, nakledimesi ve 

korunması Kur’an-ı Kerim gibi farz-ı kifayelerden olurdu ve sahabenin haberler 

konusunda gösterdiği hassasiyeti bu hükümler için de sergilemesi gerekirdi. Oysa 

aralarında tartıştıkları, önceki şeriatlarda hükmü bulunan birçok mesele ve yanlarında 

sözlerine itibar edilen Abdullah b. Selâm, Ka‘bu’l-Ahbâr gibi müslüman olan din 

adamlarının bulunmasına rağmen sahabenin bunlara başvurduğu konusunda bir nakil 

yoktur. 

- Şeriatın belirli bir dönemde belirli bir kavme gönderilmesi, diğerlerinin 

iştirakına mani olur.  

2. Bazı Alimler Tarafından Kullanılan Deliller 

- İbn Abbas Sâd suresindeki secde ayetiyle ilgili yaptığı açıklamada 

“…Zürriyetinden Dâvud'u, Süleyman'ı… İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola 

ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy.” 669 ayetlerinde 

buyurulduğu üzere Davud (a.s.)’ın, Hz. Peygamber’in uymakla emrolunduğu 

peygamberlerden olduğunu bildirip, Hz. Davud’un burada secde etmesinden dolayı Hz. 

Peygamber’in secde ettiğini söylemiştir. Bu delilin özellikle Hanefî alimleri ve Bâcî 

tarafından kullanıldığı görülmektedir. 

- Pezdevî ve Serahsî “Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere 

(Muhammed'in ümmetine) miras olarak verdik.” ayetini delil olarak zikrederken, Debûsî 

ayeti zikretmese de, içeriğinden yararlanmaktadır. 

																																																								
669 En‘âm 6/84-90. 
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- “(Ey Muhammed!) Sana da o Kitab'ı (Kur'an'ı) hak, önündeki kitapları 

doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik.”670 ayeti Pezdevî, Serahsî ve İ bn Akîl 

tarafından delil olarak kullanılmaktadır. 

- Hz. Peygamber’in dişin kısasıyla ilgili “Allah’ın Kitab’ı kısasa hükmediyor.” 

buyurmuş olması671 ve Kur’an’da “Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana 

can, dişe diş… Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir.” 672 

ayetinden başka doğrudan dişin kısasıyla ilgili bir hükmün bulunmamasından dolayı 

Hz. Peygamber’in bu ayete işaret etmesi, Ferrâ ve İ bn Akîl’in görüşlerini 

temellendirirken, Gazzâlî, Kelvezânî ve İ bn Hazm’ın ise karşı görüşün delillerini 

takdim ederken yer verdikleri bir delildir. 

- Hz. Peygamber Muaz’ı Yemen’e gönderirken ona ne ile hükmedeceğini 

sormuş, Muaz da Kitap, Sünnet ve ictihadla hükmedeceğini söyleyip, başvuracağı 

kaynaklar arasında önceki şeriatları zikretmediği halde Hz. Peygamber onu tasvip 

etmiştir. 673  Bu delil, önceki şeriatların bağlayıcılığını kabul etmeyen alimlerin 

çoğunluğu (Basrî, Cüveynî, Gazzâlî ve Kelvezânî) tarafından kullanılmaktadır. Ancak 

buna rağmen karşı görşü savunan alimler, bu delili muhalif görüşün delilleri arasında 

zikretmemektedir.  

- Şeriatlar mükelleflerin maslahatı için vaz edilirler. Maslahat ise, kavimlere 

göre farklılık arzedebilir. Önceki şeriatların bağlayıcılığını kabul etmeyen alimler bu 

delile yer vermezken, Şîrâzî (Tebsıra’da), Ferrâ ve İ bn Akîl bunu muhalif görüşün 

delilleri arasında zikretmektedirler.  

- Şeriatların hepsine aynı anda uymak mümkün değildir. Zira bunlarda mensuh 

ve tahsise uğramış hükümlerin bulunması mümkündür. Bu delil önceki şeriatların 

bağlayıcılığını kabul eden Serahsî, Bâcî, Şîrâzî ve Ferrâ tarafından muhalif görüşün 

delili olarak takdim edilmektedir. Ancak, önceki şeriatların bağlayıcılığını kabul 

etmeyen alimlerin delilleri arasında böyle bir delile rastlanılmamaktadır.  

																																																								
670 Mâide 5/48. 
671 Buhârî, Tefsîru’l-Kur’an 23; Ebû Dâvud, Diyât 28; Nesâî, Kasâme 17; İbn Mâce, Diyât 16; Krş. 

Buhârî, Sulh 8.  
672 Mâide 5/45. 
673 Ebû Davud, Akdiye 11; Tirmizî, Ahkâm 3.  
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- Hz. Peygamber’in bi‘setten evvel önceki şeriatlara uymasının bi‘setten sonra 

da uyduğuna delâlet etmesi, Hanbelî muhitinde önceki şeriatların bağlayıcılığının 

delilleri arasında zikredilmektedir.  

3. Her İki Cenah Tarafından Delil Olarak Kullanılan Ayetler 

- Debûsî ve Serahsî “Hani, Allah peygamberlerden, "Andolsun, size vereceğim 

her kitap ve hikmetten sonra, elinizdekini doğrulayan (musaddik) bir peygamber 

geldiğinde, ona mutlaka iman edeceksiniz" diye söz almıştı…”674 ayetini muhaliflerin 

delilleri olarak zikretmektedir.675 Buna göre, bu ayette Allah Teâlâ peygamberleri başka 

bir peygamberin gönderilmesiyle sonradan gelenin ümmeti konumuna indirgediğinden 

dolayı, peygamberlerin şeriatlarının başka bir peygamberin gönderilmesiyle sona erdiği 

sabit olur. Ancak Debûsî, tam tersine bu ayette önceki şeriatlara uymanın emredildiğini 

ifade etmektedir. Debûsî’ye göre, ayetteki “musaddik” kelimesi bu şeriatın bekasına, 

“ona iman edeceksiniz” sözü ise sonradan gelen peygamberin şeriatına dönüşmesine 

delildir.676 

- “(Ey Muhammed!) Sana da o Kitab'ı (Kur'an'ı) hak, önündeki kitapları 

doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık Allah'ın indirdiği ile aralarında 

hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp ta onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için 

bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı.” Bu 

ayetin baş tarafı, önceki şeriatları bağlayıcı kabul edenler tarafından delil olarak 

kullanılırken, sonu önceki şeriatları bağlayıcı kabul etmeyenlerin en önemli delilleri 

arasında yer almaktadır.  

- Pezdevî, önceki şeriatların geçersizliği için kullanılan bir delil olan Hz. 

Ömer’in elinde Tevrat’tan bir sahife gören Hz. Peygamber’in sinirlenip, ona Musa’nın 

hayatta olması durumunda kendisine tabi olacağını bildirdiği rivayeti,677 tam aksine 

																																																								
674  Âl-i İmrân 3/81. 
675  Debûsî, Takvîmu’l-edille, s. 253; Serahsî, el-Usûl, II, 102. 
676  Debûsî, Takvîmu’l-edille, s. 254. 
677 Ahmed b. Hanbel III, 387, Krş. Ahmed b. Hanbel, III, 338, 471; IV, 266; Abdurrezzâk, Musannef, VI, 

113, 114; X, 313-314.  



	
	

150	

önceki şeriatların birbirine uygunluğuna delâlet eden bir delil olarak takdim 

etmektedir.678 

V. Fukahâ/Mütekellimîn Yöntemi Açısından Yapılabilen Tespitler   

Fukahâ ve mütekellimîn metotlarının özellikleri giriş bölümünde belirtilmişti. 

Bu iki yöntem için tespit edilen en belirgin özelliklerin bir kısmının, şer‘u men kablenâ 

konusu özelinde incelenen eserlerde yer alıp almadıklarına yönelik bir analiz 

yapılacaktır.  

A. Mezhep İmamının Görüşünün Temellendirilmesi 

Fukahâ yöntemini izleyen alimlerin, görüşlerini mezheb imamlarının 

görüşleriyle destekledikleri ve imamların furûdan verdikleri hükümlerden yola çıkarak 

görüşlerini ortaya koymaya çalıştıkları, bu yöntem için belirtilen özelliklerden biridir. 

İncelenen eserlerde bu yöntemin kısmen yer aldığı gözlemlenmektedir. Şöyle ki, Hanefî 

usûl alimleri, İmam Muhammed gibi mezhepte önemli bir yere sahip olan bilginlerin 

furûdan verdikleri hükümlerden hareketle, önceki şeriatların bağlayıcılığı hakkındaki 

görüşlerini ortaya çıkarmaya çalışmaktadırlar. Mâlikî alimlerinden İbnü’l -Kassâr ve 

Bâcî de, aynı şekilde Kitâbu’l-Utbiyye’de İmam Malik’e nispet edilen bir hükümden 

yola çıkarak, önceki şeriatların bağlayıcılığı görüşünü benimsediğini açıklamaktadırlar. 

Bu alimlerin aynı zamanda referansta bulundukları mezhep önderlerinine aykırı 

düşmedikleri görülmektedir.679 Hanbelî alimleri de yine, Ahmed b. Hanbel’in verdiği 

hükümlerden yola çıkarak benimsediği görüşü belirtmeye çalışmaktadırlar. Öyle ki, 

Ahmed b. Hanbel’e aykırı düşmemek için Ferrâ ve İ bn Akîl’den farklı olarak 

Kelvezânî, Ahmed b. Hanbel’e iki görüşün nispet edildiğini belirtmektedir.  

Öte yandan bu yöntemi takip ettiği belirtilen Şîrâzî’de bu özellik yer almazken, 

mütekellimîn yöntemiyle yazan alimlerden Cüveynî’nin İ mam Şâfiî’nin görüşünü 

ortaya çıkarmaya çalıştığı gözlemlenmektedir. Aynı şekilde mütekellimîn 

																																																								
678 Pezdevî, el-Usûl, III, 403. 
679 Her ne kadar İbnü’l-Kassâr görüşünü belirtmiş olmasa da, mezhep imamının görüşünü benimsemesi 

kuvvetle muhtemeldir. 
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usûlcülerinden Basrî de, mezhep önderlerinden olan Cübbâî’nin görüşünü belirtmeye 

özen göstermektedir.  

Dolayısıyla, belirtilen bu özelliğin fukahâ yöntemine mahsus olup bu yöntemle 

yazılan tüm usûl eserlerinde yer aldığı söylenemez. Mezhep imamının görüşüne yer 

verilmesinin alimlerin geneli tarafından benimsenilen bir uygulama olmasını, takip 

edilen yöntemden bağımsız olarak, kişinin kendisini fikrî açıdan yakın hissettiği ve 

kendisiyle arasında ilmî bir bağ kurduğu saygın kişilere dayandırma ihtiyacıyla 

açıklanması mümkündür. Öte yandan, alimlerin belirttikleri görüşe aykırı düşüp 

düşmemesi hususunda bu iki yöntemi kullanan alimlerin birbirinden ayrıştıkları 

söylenebilir. Şöyle ki, fukahâ yöntemini takip eden alimlerin imamlarının görüşlerine 

aykırı düştükleri görülmezken, mütekellimîn usûlcülerinden Cüveynî İmam Şâfiî’nin 

meyilli olduğunu belirttiği görüşe aykırı görüş beyan etmektedir. Dolayısıyla fukahâ 

yöntemini kullanan alimlerin aksine, mütekellimîn yöntemini izleyen alimlerin 

görüşlerini imamlarının görüşleriyle destekleme gibi bir düşüncelerinin olmadığı 

söylenebilir. 

B. Furûdan Örnekler Verilmesi 

Bu çalışmada fukahâ yöntemini kullanan alimlerin usûlü, furûdan bol örnekler 

vererek inşa ettikleri şeklindeki görüşün mutlak bir hakikat olarak algılanmaması 

gerektiği ortaya çıkmaktadır. Zira incelenen eserlerin çoğunda alimlerin, mezheb 

imamlarının usûle dair hükümlerini ortaya çıkarmak için değindikleri hükümler dışında, 

furûdan birkaç hükme yer verdikleri görülmektedir.  

Furûdan hiçbir örneğe yer vermeyen Pezdevî hariç, Hanefî alimleri önceki 

şeriatların bağlayıcılığını savunurken, Hz. Peygamber’in şer‘u men kablenâ ile verdiği 

hükümlerden İ bn Abbas’ın Sâd sûresindeki secde ayetinde680 Hz. Dâvud’un secde 

etmesinden dolayı Hz. Peygamber’in secde ettiğine yönelik açıklaması ve Hz. 

Peygamber’in Tevrat’a başvurarak zina eden iki Yahudinin recmine hükmetmesi örneği 

üzerine durmaktadırlar. Mâlikî alimlerinden Bâcî, bu örneklerin yanı sıra Hz. 

																																																								
680 Sâd 38/24: “Davud, kendisini denediğimizi sandı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye 

kapandı, tevbe edip Allah'a yöneldi.” 



	
	

152	

Peygamber’in Tâhâ suresinin 14. ayetine681 dayanıp unutarak veya uyuya kalarak 

namazı kaçıran kişinin, hatırlayınca namazı kılmasını buyurmasına682 ve Aşure günü 

oruç tutmasına683 yer vermektedir. Şîrâzî, bu hususta sadece, Hz. Peygamber’in oruç ve 

namaz vecibelerini yerine getirmiş olması ile Beytü’l-Makdis’i kıble olarak kabul 

etmesi örneğini zikretmektedir. Ferrâ’nın furûa dair yer verdiği hükümler, Hz. 

Peygamber’in dişin kısası için Tevrat’taki hükmü bildiren Mâide suresinin 45. 

ayetine684 işaret etmiş olması ve Mescid’i Aksâ’yı kıble olarak tayin etmiş olmasıdır. 

İbn Akîl de Hz. Peygamber’in oruç tutmuş olması ve dişin kısası örneğine yer 

vermektedir. Bu hususta furûdan en çok hükme yer veren alim ise İbn Hazm’dır. 

Önceki şeriatlara ait hükümlerin bağlayıcı olmadığını savunmuş olsa da, Kur’an’da yer 

alan önceki şeriatlara ait hükümler ile alimlerin bununla irtibat kurarak verdikleri 

hükümleri ele almaktadır.  

Öte yandan şer‘u men kablenâ’yı bağlayıcı kabul etmeyen mütekellimîn 

usûlcülerinden Basrî, Cüveynî ve Gazzâlî ile Hanbelî usûlcülerinden Kelvezânî’nin de 

furûdan yararlandıkları söylenebilir. Şöyle ki, görüşlerini delillendirirken öne sürdükleri 

en önemli delillerden biri, Hz. Peygamber’in liân ve zıhâr gibi önceki şeriatlarda hükmü 

bulunan durumlar karşısında önceki kitaplara başvurmamış olmasıdır. Dolayısıyla 

furûun onlar için de önem arz ettiği ve furûu bu konuda hükmün bulunmaması 

cihetinden kullandıkları ortaya çıkmaktadır.  

Görüldüğü üzere, furû konusunda mütekellimîn usûlcüleri ile fukahâ arasında 

büyük bir ayırımın olmadığı ortaya çıkmaktadır. Zira fukahâ yöntemini kullanan 

alimlerin furûdan bol miktarda örnekler verdikleri şeklindeki tespitin, sadece İbn Hazm 

hakkında doğru olduğu görülmektedir. 

																																																								
681 Tâhâ 20/14: “Beni anmak için namaz kıl.” 
682 Buhârî, Mevâkît 37; Müslim, Mesâcid 309, 314, 315; Ebû Dâvud, Salât 11; Tirmizî, Salât 16, 17; 

Nesâî, Mevâkît 52-54 ; İbn Mâce, Salât 10; Dârimî, Salât 26; Ahmed b. Hanbel, III, 243, 269, 282. 
683 Buhârî, Savm 69; Menâkibu’l-ensâr 56, Tefsîru sûra 10, 1; Enbiyâ 64; Müslim, Siyâm 127-130; Ebû 

Dâvud, Savm 63; Dârimî, Savm 46; Ahmed b. Hanbel I, 291, 310, 336, 340; II, 359; IV, 409. 
684 Mâide 5/45: “Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa 

kulak, dişe diş kısas edilir.” 
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C. Kelâmî Konulara Yer Verilmesi 

Mütekellimîn yönteminin karakteristik özelliklerinden biri olarak, usûl 

eserlerinde kelâmî konuların işlenmiş olmasından bahsedilmişti. Şer‘u men kablenâ 

konusu özelinde bu özelliğin tezahürü ise, fıkıh usûlüyle çok da alakası bulunmayan 

peygamberlik öncesi dönemi ilgilendiren tartışmalara yer verilmesidir. Zira fıkıh usûlü 

açısından asıl önem arz eden Hz. Peygamber’in bi‘setinden sonraki dönemdir. Şer‘u 

men kablenâ konusunu bu açıdan ele alan Hanefîler, fukahâ yöntemini takip eden 

alimlerin yalnızca usûl ile ilgili konulara yer verdikleri şeklindeki tespiti haklı 

çıkarmaktadır. Zira bu alimler, peygamberlik öncesinin fıkıh usûlünün alanını aştığını 

düşündüklerinden dolayı, bu konuya eserlerinde yer vermezler.685 İbnü’l-Kassâr, Bâcî, 

Şîrâzî bu yöntemi benimseyen alimler olarak Hanefîler gibi peygamberlik öncesine 

değinmemektedirler. İbn Hazm ise, bu konuyu kısaca ele almakla beraber, bu konunun 

araştırılmasını tasvip etmemektedir.  

Öte yandan peygamberlikten önceki dönemi incelemenin, zorunlu olarak kelâmî 

konuları incelemek dolayısıyla da mütekellimîn yöntemini izlemek anlamına geldiği 

söylenemez. Nitekim, Ferrâ ve İ bn Akîl gibi fukahâ yöntemini kullanan alimlerin, 

eserlerinde peygamberlik döneminden öncesine de yer verdikleri görülmektedir. Bu 

alimlerin, peygamberlikten önceki dönemle ilgili olan görüşlerini peygamberlikten 

sonrası için delil olarak kullanmaları, bu konunun usûl ile tamamen ilgisiz olmadığını 

göstermektedir. Şöyle ki, Hz. Peygamber’in peygamberliğinden önce şer‘u men 

kablenâ’ya uyduğunu savunan bu alimler, bu durumun peygamberliğinden sonra da 

uyduğuna delâlet ettiğini düşünmektedirler. Bu da, peygamberlikten sonrası için, bilgi 

oluşturan bu konunun usûl ile tamamen alakasız olmadığını ortaya koymaktadır. Ancak 

bu alimlerin ifadelerinden de anlaşıldığı üzere, bu konu şer‘u men kablenâ bahsinde 

incelenmesi gereken en önemli meselelerden değildir. Nitekim, Ferrâ’nın, Hz. 

Peygamber’in bi‘setten evvel önceki şeriatlara uyup uymadığını söylemenin aynı 

anlama geldiğini belirtmesi, bu konuyla ilgili benimsenilen görüşün fıkıh usûlü 

açısından bir öneminin olmadığı düşüncesinde olduğunu göstermektedir.  

																																																								
685 Serahsî, el-Usûl, II, 100. 
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Mütekellimîn yöntemini izleyen alimlerden Basrî ve Gazzâlî peygamberlikten 

öncesi ile sonrası arasında bir irtibat kurmasalar da, bu konuya usûl eserlerinde yer 

vermektedirler. Bu alimler peygamberlikten öncesiyle ilgili, Hz. Peygamber’in önceki 

şeriatlara uymadığını veya tevakkufu tercih etseler de, bu konuya eserlerinde 

tartışmalarıyla birlikte yer vermektedirler. Dolayısıyla, Ferrâ ve İ bn Akîl’den farklı 

olarak, bu konuya yer vermelerinin sebebinin kelâma olan yatkınlıklarından 

kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca Ferrâ ve İbn Akîl bu konuya peygamberlikten 

sonraki durumu incedikten sonra yer verirken, Basrî’nin, Telhîs’te Cüveynî’nin ve 

Kelvezânî’nin kronolojik sıralamayı esas alarak incelemeleri de bu görüşü 

desteklemektedir. Zira bu alimler usûl ilmi için asıl önem arz eden meseleri 

öncelememektedir. Ancak yine bu yöntemi izleyen Gazzâlî, her ne kadar 

peygamberlikten öncesini incelemiş olsa da, şer‘u men kablenâ ile kastettiği asıl 

konunun peygamberlikten sonrasıyla ilgili olduğunu belirtmeyi ihmal etmemektedir.  

Usûlden çok kelamı ilgilendiren bir diğer konu ise, aklın fonksyonuna yönelik 

açıklamalardır. Ferrâ, İ bn Akîl ve İ bn Hazm bu konuya şer‘u men kablenâ bahsinde 

değinmektedirler. Dolayısıyla fukahâ yöntemini kullanan alimlerin eserlerinde kelâmî 

konulara yer vermedikleri söylenemez.  

D. Aklî/Naklî Delillerin Kullanılması  

Her iki yöntemi kullanan alimler de görüşlerini aklî ve naklî delillerle 

temellendirmektedir. Bu delil türlerinin birbirini desteklediklerinden daha önce 

bahsedilmişti. Nitekim aklî deliller meşruiyetlerini nakle aykırı düşmemekle 

kazanırken, naklî delillerin yorumlanması noktasında akıl büyük bir rol oynamaktadır. 

Dolayısıyla her iki delil türünün kendine has bir öneminin olduğu bir gerçektir.  

Bazı alimlerin, bu iki delil türünden birine ağırlık verdikleri gözlemlenmektedir. 

Özellikle Hanefî alimlerin, görüşlerini naklî delillerle temellendirmeye özen 

gösterdikleri görülmektedir. Debûsî ve Serahsî’nin bu husustaki açıklamaları686 da bunu 

bariz bir şekilde ortaya koymaktadır. 

																																																								
686 Debûsî, Takvîmu’l-edille, s. 19; Serahsî, el-Usûl, I, 277-279. 
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Ancak nakle dayalı istidlâlin fukahâ yönteminde daha önemli olup, aklî 

delillendirmenin mütekellimîn yöntemini kullanan alimlerde daha baskın olduğu 

şeklinde kesin bir ayırımdan bahsedilemez. Zira Mâlikîlerden Bâcî gibi bazı alimlerin 

bu iki delil türüne eşit ölçüde yer verdikleri görülmektedir. Ayrıca, fukahâ yöntemini 

kullanan alimlerden özellikle Hanbelîlerin konuyu ele almadan evvel, önceki 

peygambere uymanın cevazı meselesini ele alarak konunun felsefî açıdan temelini 

oluşturma gayretleri de bu alimlerin aklî istidlâle önem verdiklerini göstermektedir.  

VI. Hz. Peygamber’in Bi‘setten Önce Şer‘u Men Kablenâ’ya Uyup 

Uymadığı İle İlgili Tartışmaların Değerlendirilmesi 

Tüm usûl eserlerinin ele aldığı bir konu olmasa da, Hz. Peygamber’in bi‘setten 

evvel önceki şeriatlara uyup uymadığı meselesi usûlcülerin zihnini meşgul etmiştir. 

A. Bu Konuyla İlgili Ortaya Çıkan Görüşler 

1. Hz. Peygamber’in Önceki Şeriatlara Uyduğunu Savunanlar 

Fukahâ metoduyla yazılmış eserler arasında zikredilen el-Udde adlı usûl 

eserinde bu konuyu ele almakta bir beis görmeyen Ferrâ, Hz. Peygamber’in bi‘setten 

evvel önceki şeriatlara uyduğu görüşünü benimsemektedir. İbn Akîl ise, daha spesifik 

olarak Hz. Peygamber’in bi‘setten evvel Hz. İ brahim’in şeriatına uyduğunu kabul 

etmektedir.  

2. Hz. Peygamber’in Önceki Şeriatlara Uymadığını Savunanlar 

Cüveynî’den nakille Eş‘arî kelamcılarından Bâkıllânî, Hz. Peygamber’in 

bi‘setten evvel hiçbir peygambere uymadığını savunmaktadır. Mutezîlî kelamcılarından 

Basrî de aynı görüşü paylaşmaktadır.  

Fukahâ yöntemini kullanan alimler genellikle usûl eserlerinde bu konuya yer 

vermemişlerdir. Bu nedenle Hanefî alimleri, Mâlikîlerden İbnü’l-Kassâr ve Bâcî bu 

husustaki görüşlerini açıklamazlar. Ancak Hanbelî alimleri, Cessâs’ın öğrencisi Ebû 

Süfyan es-Serahsî’den, Hanefîlerin Hz. Peygamber’in bi‘setten evvel herhangi bir 

şeriata tabi olmadığını savunduklarını nakletmektedir. Öte yandan İbn Hazm, bu 
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konunun araştırılmasını tasvip etmemekle beraber, Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara 

uyduğunu savunanların delillerini çürütmektedir. Bu da onun karşı görüşü 

benimsediğine işaret etmektedir. 

3. Hz. Peygamber’in Önceki Şeriatlara Uyup Uymadığıyla İlgili Tevakkuf 

Edenler 

Peygamberlikten önceki dönemde Hz. Peygamber’in önceki şeriatlara uyup 

uymadığı meselesiyle alakalı en erken Cübbâî’nin görüşüne ulaşılmaktadır. Basrî ve 

Kelvezânî onun bu hususta tevakkuf etmeyi tercih ettiğini nakletmektedirler. Cüveynî, 

Burhân’da bu konuda tevakkuf etmeyi tercih etmektedir. Gazzâlî de bu hususta hocası 

Cüveynî’yi takip etmektedir. Bu konuyla ilgili görüşünü açık bir şekilde ifade etmiş 

olmasa da, en kuvvetli görüşün Mutezîle alimlerinden Ebû Haşim el-Cübbâî’ye ait 

olduğunu belirtmesi, Kelvezânî’nin bu görüşe meyilli olduğu göstermektedir.  

B. Deliller 

1. Hz. Peygamber’in Önceki Şeriatlara Uyduğunu Savunanların Delilleri 

“Sonra da sana, "Hakka yönelen İbrahim'in dinine uy." diye vahyettik.”687 gibi 

ayetler bu konuyla ilgili getirilen naklî delillerden olsa da bunun, bu görüşü savunan 

alimlerin küçük bir kısmı tarafından kullanıldığı belirtilmelidir.  

Bu konuyla ilgili sıkça kullanılan bir delil ise, Hz. Peygamber’in hac, umre gibi 

vecibeleri ve hayvanları binek olarak kullanması, boğazlaması ve etini yemesi ile 

meyteden uzak durması gibi aklın talimatıyla ulaşamayacağı uygulamaları yerine 

getirmiş olmasının bir şeriata uyduğuna işaret etmesidir.  

Hz. Musa ile Hz. İ sa’nın mükelleflerin hepsini kendi dinlerine çağırdıkları ve 

Hz. Peygamber’in de umuma dahil olduğu, bu görüşü savunanların öne sürdükleri bir 

diğer delildir. 

																																																								
687 Nahl 16/123. 
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2. Hz. Peygamber’in Önceki Şeriatlara Uymadığını Savunanların Delilleri 

Bu görüşün sahipleri, Hz. Peygamber bir şeriat üzere olsaydı bunun gizli 

kalmayacağını ve Hz. Peygamber’in önceki şeriatları araştırması, bunlar hakkında bilgi 

sahibi olan alimlere danışması gerekeceğini düşünmektedirler. Bu hususta bir naklin 

bulunmamasının aksine delalet ettiğini savunmaktadırlar.  

3. Hz. Peygamber’in Önceki Şeriatlara Uyup Uymadığıyla İlgili Tevakkuf 

Edenlerin Delilleri 

Tevakkufu tercih edenlere göre bu konuyla ilgili, her iki görüşe de delalet 

edebilecek delillerin bulunmasından dolayı, ne olumlu ne de olumsuz kesin bir görüş 

belirtmek mümkün değildir. Nitekim, Hz. Peygamber önceki şeriatlara uymuş olsaydı 

bunun nakledileceği ve Hz. Peygamber’in önceki din mensuplarının arasına karışıp 

onlardan dinlerini araştırmış olması gerekeceğini belirtmektedirler. Öte yandan, Hz. 

Peygamber’in önceki şeriatlara uymamış olması durumunda da Kabe’yi tavaf, oruç vb. 

vecibeleri yerine getirmemiş olması gerekeceğini düşünmektedirler. Ayrıca Hz. 

Peygamber’in önceki şeriatlara uymuş olması gibi, uymamış olmasının da nakledilmesi 

gerekeceğini öne sürüp, bu hususta bir kaydın bulunmamasının kesin bir şey söylemeye 

mani olduğunu savunmaktadırlar. 
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SONUÇ 

Müctehidin esas görevi güvenilir kaynaklardan yola çıkarak fıkhî sorunlara 

çözüm üretmektir. Dolayısıyla fakih için kaynakların güvenilirliği çok önemli bir 

husustur. Önceki şeriatlara ait hükümlerin kaynaklığını kabul etme konusunda alimleri 

meşgul eden en önemli sorunlardan biri de bu hususla ilgilidir. Bu nedenle İ slam 

alimlerinin bağlayıcılığını tartıştığı önceki şeriatlara ait hükümler, Kur’an ve Sünnet’te 

yer alıp neshine dair bir delil bulunmayanlar ile sınırlıdır.  

Kur’an ve Sünnet’te yer alıp neshine dair bir delil bulunmayan önceki şeriatlara 

ait hükümler, bağlayıcılığı bildirilen ve bildirilmeyen hükümler olmak üzere iki kısma 

ayrılır.  

Bağlayıcılığı bildirilen önceki şeriatlara ait hükümler tüm İ slam alimleri 

tarafından delil olarak kabul edilse de, bu hükümlerin şer‘u men kablenâ olarak 

adlandırılması alimler arasında ihtilaflı bir konudur. Alimlerden bazıları bu hükümleri 

Hz. Peygamber’in şeriatı olarak değerlendirirken bir diğer grup, bu hükümlerin önceki 

peygamberlerin şeriatı olarak geçerliliklerini sürdürdüklerini savunmaktadır. Bunun 

sebebinin ise, bazı alimlerin Hz. Peygamber’in şeriatının tamamıyla kendisine ait 

olduğu zaviyesinden yaklaşırken, bir diğer grubun şeriatların kaynak birliği 

düşüncesinden hareket etmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu husustaki ihtilaf, 

daha çok şer‘u men kablenâ’nın müstakil bir delil değeri taşıyıp taşımamasıyla ilgilidir. 

Dolayısıyla alimler arasındaki bu farklılığın tatbikata etkisi bulunmamaktadır. Zira her 

iki grup da sonuç itibariyle önceki şeriatlara ait hükümleri delil olarak kabul 

etmektedirler.  

Bağlayıcılığı hususunda herhangi bir delil bulunmayan hükümler ise, şer‘u men 

kablenâ ile ilgili tartışmaların temelini oluşturmaktadır. Bu hususta bir grup 

geçerliliğine, bir diğer grup ise neshine dair bir delilin bulunmasını ölçü olarak kabul 

etmektedirler. Şöyle ki, alimler böyle bir ayırımdan bahsetmezler ancak yaptıkları 

açıklamada ya neshedildiğine ya da bağlayıcı olduğuna dair bir delilin bulunmasını şart 

koşmaktadırlar. Dolayısıyla buna göre birinci grup neshi açıkça belirtilmediği için 
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bağlayıcılığı hakkında herhangi bir delil bulunmayan hükümleri geçerli kabul ederken, 

ikinci grup bu hükümleri delil olarak kabul etmemektedir. 

İlk beş asır usûl eserlerinde ele alınan tartışmalar belirli bir çizgide 

birleşmektedir. Bu eserlerin arasındaki benzerliklerin en önemli etkenlerinden biri, 

alimlerin öncelikle iki ana kaynak olan Kitap ve Sünnet’e dayanmasıdır. Ortak bir 

zeminde buluşmalarının yanı sıra, kullanılan yöntem, mezhep mensubiyetinin getirdiği 

usûl anlayışı ve yazarlar arasındaki hoca-talebe ilişkisi, bu benzerlikleri açıklayan diğer 

faktörlerdir. Nitekim özellikle Hanefî ve Hanbelî mezhebinde, usûl eserlerinin hem 

muhteva hem yöntem bakımından birbirine oldukça benzerlik arz ettikleri 

gözlemlenmektedir. Ancak bu durum düşüncenin sınırlarını daraltmamış ve alimlerin 

eserlerinde öznel görüşlerine yer vermelerine mani olmamıştır. Bu nedenle her bir eser 

özel bir değere sahiptir.  

Alimlerin görüşlerinin şekillenmesinde diğer mezhep veya görüşlerin etkisi de 

kaçınılmaz bir olgudur. Nitekim Hanbelî mezhebine mensup bir alim olan 

Kelvezânî’nin Mu‘tezile alimlerinden Cübbâî’nin görüşünü daha güçlü bulması buna 

işaret etmektedir. Bu durum aynı zamanda mezhep taassubuna karşı gösterilebilecek 

güzel bir örnektir. Öte yandan, alimlerin arasındaki görüş ayrılıklarının en önemli 

nedenlerinden birinin nasların yorum zenginliğine dayandığı görülmektedir. 

Şer‘u men kablenâ’nın bağlayıcı olup olmadığı hakkında görüş belirtirken, 

alimlerin özellikle Kur’an-ı Kerim’in bu husustaki açıklamalarına ve Hz. Peygamber’in 

uygulamalarına dayandıkları görülmektedir. Kur’an-ı Kerim’de her iki görüşü de 

destekleyen ayetlerin bulunması bu hususta ihtilafı kaçınılmaz kılmıştır. Şer‘u men 

kablenâ’yı bağlayıcı kabul etmeyen alimlerin en önemli delillerinden biri de Hz. 

Peygamber’in bu hükümler ile amel etmiş olmamasıdır. Bu noktada alimler arasındaki 

yorum farklılığı bir kez daha etkisini göstermektedir. Zira şer‘u men kablenâ’yı 

bağlayıcı kabul eden alimler, karşı görüşü savunanların aksine, bu hususta Hz. 

Peygamber’in uygulamalarından örnekler vermektedirler. Dolayısıyla, bu 

uygulamaların önceki şeriatlar olarak değerlendirilmesi hususunda alimlerin farklılaştığı 

ortaya çıkmaktadır. 
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Şer‘u men kablenâ’nın delil değeri bakımından ilk keskin ayırımın şer‘u men 

kablenâ’yı mevhûm deliller arasına dahil eden Gazzâlî tarafından gerçekleştirildiği 

ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar Gazzâlî’den önce İ bn Hazm, şer‘u men kablenâ’yı 

kendisiyle hükmedilemeyecek deliller arasında zikretmiş olsa da bunun Gazzâlî’nin bu 

tasnifi kadar etkisi bulunmamaktadır. Zira İ bn Hazm’dan sonra yazılmış usûl 

eserlerinde, bu konuda bir etkilenmenin olduğu görülmemektedir. Gazzâlî’nin daha 

sonraki dönemlerde yazılan usûl eserlerinde delillerin aslî ve tâlî olmak üzere 

sınıflandırılması noktasında etkisinin olduğu düşünülmektedir. Bunun tespitini 

yapabilmek, Gazzâlî’den sonra yazılmış usûl eserlerinin incelenmesini gerektirmektedir. 

Bu nedenle, bu hususta kesin bir şey söylemek mümkün olmamakla beraber, 

Gazzâlî’nin usûl ilmindeki önemi ve etkisi dikkate alındığında, bunun mesnetsiz bir 

iddia olmadığının ortaya çıkacağı kanaatindeyiz. 

Önceki şeriatların kaynak değeri meselesinin daha iyi anlaşılması için genel 

olarak peygamberler tarihinde, yani diğer şeriatlarda bu hususta ortaya çıkan 

tartışmaların incelenmesi, konunun daha geniş bir perspektiften ele alınmasını 

sağlayacağını düşünüyoruz. Zira “önceki şeriat” mefhumunun Hz. Peygamber ile 

başlamadığı açıktır.  
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