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Fıkıh Nedir?

Fıkıh Nedir?

Günlük hayatımızda, dinî amellerimizin nasıl yapıla-
cağını ortaya koyup, bizlere anlatan ilme fıkıh ilmi ya da 
kısaca fıkıh denilir. Örneğin namazı nasıl kılacağımız, 
nelere dikkat edeceğimiz, namaz kılarken ne yapmamız 
veya yapmamamız gerektiği ile ilgili bilgileri fıkıh ilmi ile 
öğreniyoruz.

Fıkıh, bir şeyi incelikleri ve her türlü özelliği ile bilmek, 
idrak etmek veya kavramak demektir. Fıkıh ilmine sahip 
olabilmek için mutlaka bir ön bilgimizin olması lazımdır. 
Bu ön bilgilerin başında, Kur’ân-ı Kerîm’in manası ile bir-
likte bilinmesi gelmektedir. Kur’an, her türlü İslami emir 
ve nehiylerin (yasakların) ana kaynağıdır.

İkinci ön bilgi, Kur’ân-ı Kerîm’i bizlere manasıyla öğ-
reten Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in uygulamalarını bil-
mektir. Aslında bu şekliyle fıkıh, Kur’ân-ı Kerîm’i ve Hz. 
Peygamber’in sünnetini anlama ilmi demektir.

Daha sonra ise, mezhep imamlarımızın verdikleri hü-
kümlerin bilinmesi gerekmektedir. Demek oluyor ki, fı-
kıh bir ilim olduğuna göre, o ilmin her alanında bilgi sahi-
bi olmak, sonra da bu bilgileri usulüne göre düzenlemek 
gerekmektedir.
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Bir ilim dalı olarak fıkhı Hanefî mezhebi imamı Ebû 
Hanîfe, “Fıkıh, kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bil-
mesidir.” şeklinde tarif etmiştir. Kişinin lehine olan şey-
ler, sonunda Allah rızasına götürecek amellerdir. Aley-
hine olacak şeyler de Allah’ın gazabını çekecek şeylerdir. 
Bunların hepsini din belirler.

Şâfiî âlimler ise fıkhı şöyle tarif etmiştir: “Şeri-amelî 
hükümleri özel delillerinden çıkararak bilmektir.”

Fıkıh ilmi ile meşgul olan ve dinî konularda fetva vere-
bilecek ilim sahibi âlimlere ise “fâkih” denir.

Fıkhın Kaynakları
Her fıkhî hükmün; yani haram, helal, caiz, mekruh 

şeklindeki hükümlerin mutlaka bir kaynağı vardır. 
Neden, nasıl, kime, ne zaman gibi sorulara da bu kay-
naklardan hareketle cevap verilir. Yani fıkhın meşgul 
olduğu bütün bilgilerin bir kaynağı ve izahı olmak du-
rumundadır. Bu anlamda, yukarıda zikredilen haram, 
helal, caiz gibi hükümlerin birinci ana kaynağı Kur’ân-ı 
Kerîm’dir. İkinci ana kaynak ise, Kur’an’ın nasıl anlaşıla-
cağını ve nasıl uygulanacağını bizlere bildiren ve tebliğ 
eden Peygamber Efendimizdir. Biz, bu hükümlerin kay-
nağının Peygamber Efendimiz olduğunu söylediğimizde 
buna sünnet diyoruz. Yani hükümlerin ikinci ana kay-
nağı sünnettir.
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Mezhep ve Mezhepler

Fıkıh denince hemen mezhepler aklımıza gelmektedir. 
Manası “gidilen yollar” demek olan mezhepler, İslam di-
nin hayatımıza uygulanmasındaki temel esasları Kur’an 
ve sünnet kaynaklarından hareketle ortaya koyarlar. Mez-
hepler asıllarda değil, detaylarda yani ayrıntılarda farklı-
dır. İslam dininde uzmanlaşmış, çok derin bir bilgi sahibi 
olan kişilerin yoludur. Bu kişilere fıkıh âlimi anlamında 
“fâkih” dendiğine yukarıda değinilmişti. Fâkihler, dinin 
ayrıntılara dair hükümlerini, kendilerine mahsus kural 
ve yöntemlerle ortaya koyarlar. Bunun için, her mezhebin 
kendine has bir yöntemi vardır. Bu yönteme “usul-ü fıkıh” 
denilir.

Usul-ü Fıkıh
Usul, bir kurallar, kaideler bütünüdür. Dinî hükümle-

rin ayrıntılarını bilebilmek için bu usule gerek vardır. Bu 
usulün ilk örneklerini Peygamber Efendimiz göstermiştir. 
Mesela burada kıyas bahsinde verilen örneği tekrar zikre-
debiliriz: İçkinin haram kılınışı Kur’an’da çok açık bir şe-
kilde detaylandırılmamıştır. İçkinin ne kadar kötü oldu-
ğu, içkiden kaçınılması gerektiği üzerinde durulmuştur. 
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Fakat Peygamberimiz, “Her sarhoş edici şey şaraptır (hamr) 
ve her sarhoş edici şey de haramdır.” buyurmuştur. Sonra da, 
“Çoğu sarhoş eden şeyin, azı da haramdır.” (Buhârî, Eşribe, 4) 
buyurmuştur. Bu şekliyle Efendimiz (s.a.v.) her tür ve mik-
tarda sarhoş edici içkinin haram olduğuna dair bir usul, bir 
kaide ortaya koymuştur. 

Mezhepler, hakkında açık ve kesin hüküm bulunma-
yan konuların nasıl anlaşılacağını belirli usullere bağ-
lamışlardır. Artık Kur’an gibi vahiy gelmeyecektir. Pey-
gamberimiz de olmadığı için dini anlamada mezheplerin 
oluşturdukları kurallar önem kazanmaktadır. Kuralar 
olmayınca, her önüne gelen kendisine göre bir hüküm 
verir. Bu da din hususunda kargaşaya sebep olur. Örnek 
olması bakımından kıyası ele alalım: Her mezhep kıyası 
nasıl kullanacağını, hangi alanlarda kıyasın caiz olup ol-
mayacağını kurallarla ortaya koymuştur. 

Müçtehit ve İçtihat
İslam’da derin bilgi sahibi olup hakkında açık veya 

kesin hüküm bulunmayan meseleleri veya hükümleri 
açıklayacak durumda olan âlimlere müçtehit diyoruz. 
Müçtehitler, manası kapalı veya kesin olmayan Kur’an ve 
sünnet hükümlerini derinlemesine düşünerek, herhangi 
bir konuda hangi hükmün verileceğini ortaya koyarlar. 
İşte bu hükümlere de içtihat denir.

Namazın farziyeti gibi delili kesin, yani ayet veya sün-
nette hakkında kesin hüküm bulunan konularda içtihat 
yapılmaz. Aynı şekilde abdest su ile alınır; ancak örneğin 
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Taharet (Temizlik)

Taharet Ne Demektir?
Temizlik hem insan sağlığı hem de ibadetlerin yerine 

getirilmesi açısından İslam’da önemli bir konuma sahip-
tir. Türkçede temizlik ve temizlenmek olarak iki manada 
da kullanılan taharet, manevi veya maddi kirliliği ve pis-
liği gidermek, ortadan kaldırmak, yani temizlenmek ma-
nasına gelmektedir.

Taharet iki şekilde olur. Birincisi, gözle görülmeyen 
ve elle dokunulamayan, ama dinin su ile temizlenmesini 
istediği hâllerdir. Bu tür kirliliklere manevi kirlilik den-
mektedir. Manevi kirliliğe hükmi kirlilik de denir. Mane-
vi kirlilik hades olarak bilinir ki, bunun temizlenmesine 
hadesten taharet denir.

Kirliliğin ikincisi ise maddi kirliliktir. Maddi kirliliğe 
necaset denir. Bu kirlilikten temizlenmeye de necasetten 
taharet denir.

Hades, yani manevi kirlilik hâlleri abdestsizlik, cü-
nüplük ile ayrıca kadınlar için hayız ve nifas hâlleridir. 
Bunlardan temizlenmek hadesten taharettir. Abdestsiz-
lik, abdest alınarak, diğer hâller de gusül yapılarak temiz-
lenmiş olur.
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Necaset ise, insan ile hayvan dışkısı, idrarı ve kanı gibi 
İslam dininin pis saydığı maddelerdir. Vücut, elbise ve na-
maz kılınacak yerin bu pis sayılan şeylerden temizlenme-
si lazımdır. En iyi temizleyici sudur. Suyun etkisini artır-
mak için de sabun kullanılabilir. Ateş ve temiz toprak da 
temizleyicidir. Ancak, ateşin kullanılması uzmanlık ister.

Abdest
Abdest, öncelikle namaz kılmak için temizlenmektir. 

Kur’an okumak, ihrama girmek ve tavaf yapmak için de 
abdest alınır. Abdestsiz namaz kılmak geçersizdir. Tavaf 
yaparken de abdestli olunmalıdır. Hanefî mezhebine göre 
bu vaciptir. Diğer mezheplerde tavaf mutlaka abdestli ya-
pılmalıdır.

Abdest temiz su ile yapılır. Önce eller yıkanır, ağız ve 
burun temizlenir. Yüzler de yıkandıktan sonra, sağ kol-
dan başlanıp kollar dirseklere kadar yıkanır. Başın dörtte 
biri mesh edilir. Kulakların içi ve kulak arkaları ile boyun 
da mesh edilir. Sonra da sağ ayaktan başlayarak ayaklar 
topuklara kadar yıkanır. Abdest ayet ile farz kılınmıştır:

َفاْغِسُلوا  ٰلوِة  الصَّ اَِلى  ُقْمُتْم  اَِذا  ا  َمنُ�و ٰا يَن  ذ� لَّ ا َها  ُـّ ي َا َيا� 

بُِرُؤِسُكْم  َواْمَسُحوا  اْلَمَرافِِق  اَِلى  َوَاْيِدَيُكْم  ُوُجوَهُكْم 
َوَاْرُجَلُكْم اَِلى اْلَكْعَبْيِنط
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cem etmeye “cem’i takdim”, ikindi vaktinde cem etmeye 
de “cem’i tehir” denir. Her iki durumda da önce öğle sonra 
ikindi namazının farzları kılınır. Her bir farz namaz için 
ayrı ayrı kamet getirilir. 

Namazın Hikmeti ve Fazileti
İslam’da ibadetin gerekliliğinin asıl sebebi, bu ibadetin 

bizzat Allah tarafından emredilmiş olmasıdır. İbadetler ile 
insanlar, Allah’a şükür ve hamdlerini arz ederler. Kendi ac-
ziyetlerinin idrakine varırlar ve Allah’ı tesbih ederler. Bu-
nunla birlikte ibadetlerin insanlar tarafından bilinebilen 
ve bilinemeyen hikmetleri vardır. Namaz, Peygamber Efen-
dimiz tarafından imandan sonra en faziletli amel olarak 
bildirildiği gibi, İslam dinin direği olarak da tanımlanmış-
tır. Efendimiz kendisine sorulduğunda en önemli amelin 
iman, daha sonraki sorularda ise namaz olduğunu bildir-
miştir. Bakara suresinin 277. ayetinde şöyle buyurulur:

َقاُموا  َوَا الَِحاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  َمنُوا  ٰا يَن  ذ� الَّ اِنَّ 

ِعـنْـَد  َاْجـُرُهْم  َلـُهـْم  ٰكوَة  الزَّ َتُوا  ٰا َو ٰلوَة  الصَّ

۞� ُنوَن  َيْحَز ُهْم  َل  َو َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َوَل  ِهْمج  ـِ ّب َر
“Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğ-

ru kılan ve zekâtı verenlerin mükâfatları Rableri katındadır. 
Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.”
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Bu ve bunun gibi çok sayıda ayette imandan hemen 
sonra namaza dikkat çekilmektedir. Hadiste de şöyle bu-
yurulmuştur: 

Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َل النَّ  َعِن اْبِن َمْسُعوٍد أَنَّ َرُجاًل َسأَ

اَلُة ِلَوْقِتَها، َوِبرُّ ْفَضُل َقالَ  الصَّ  أَىُّ ااَلْعَماِل أَ

ِه اْلَواِلَدْيِن، ُثمَّ اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اللَّ

İbn Mes’ûd (r.a.)’dan naklen: Bir adam Peygamberimiz 
(s.a.v.)’e amellerin hangisinin daha faziletli olduğunu sor-
du. Efendimiz de şu cevabı verdi: “Amellerin en faziletlisi 
vaktinde kılınan namazdır. Sonra ana-babaya iyilik, sonra 
da Allah yolunda cihattır.” (Buhârî, Tevhid, 48, H. No: 7534)

Bu hadis imandan sonra amellerin en faziletlisinin na-
maz olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bir başka hadiste 
de namazın dinin direği olduğu şöyle bildirilmiştir:

ِه َوَعُموِدِه َوِذْرَوِة َسَناِمِه اَل ُاْخِبُرَك ِبَرْاِس اْلَاْمِر ُكّلِ   أَ

ِه   َقاَل َرْاُس اْلَاْمِر اْلِاْساَلُم    ُقْلُت َبَلى َيا َرُسوَل اللَّ

اَلُة َوِذْرَوُة َسَناِمِه اْلِجَهاُد َوَعُموُدُه الصَّ
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 Yeminler

Bir kimsenin, kendi karar ve haklılığını ortaya koy-
mak için Allah’ın adını veya bir sıfatını anarak söylediği 
cümledir. Yemine kasem de denir. Yemin sadece Allah 
üzerine edilebilir. “Vallahi”, “billahi”, “tallahi”, “Rahmân’a 
yemin olsun ki”, “Canım elinde olan Allah’a yemin olsun ki” 
gibi ifadeler kullanmakla olur. Örfte yemin yerine geçen, 
“Yemin ederim ki”, “Üzerime andolsun ki” gibi cümleler de 
yemin sayılır. 

Yemin ancak caiz olan şeyler için yapılabilir. Caiz ol-
mayan şeyler için yemin edilmez. Örneğin “Şu işim olursa 
bir bardak içki içeceğim.” demek hem asla caiz olmaz hem 
de hiçbir zaman yemin sayılmaz. Fakat kişi kendisini bağ-
ladığı için kefaret ödemesi gerekir. Yeminin şakası olmaz. 
Şaka olarak yapılan yemin de yemin hükmündedir.

Yemin Çeşitleri
Yemin-i Mun’akide: Şartlarına uygun olan ve bağla-

yıcı yemindir. Akit, yani sözleşme yerine geçen yemin 
demektir. Bir işi yapacağına veya yapmayacağına yemin 
etmektir.
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Yemin-i Gamûs: Bilerek yalan yere yemin etmek de-
mektir. Bu tür yemin haramdır. Borcunu ödemediği hâl-
de, “Vallahi ben borcumu ödedim.” demek bu türdendir.

Yemin-i Lağv: Kasıtsız yemin demektir. Yani yemin et-
mek amacını gütmeyen yeminlerdir. Yemin olmayan, yani 
yeminliği geçersiz olan, yemin olduğu hâlde yemin yerine 
geçmeyen yemindir. Yanlışlıkla yapılan yeminler ile, gün-
lük konuşmalarda vallahi, billahi lafızlarının geçtiği ama 
hükmü olmayan yeminler bu sınıftandır. Ayrıca, borcunu 
ödemediği hâlde, ödemediğini unuttuğu için, “Vallahi ben 
borcumu ödedim.” demek bu türdendir. Buradaki yemin-
den kasıt, aslında yemin değil yapılan işi kuvvetlendir-
mek içindir. Bu kişi, borcunu ödemediğini bilse aslında 
ödeyecektir; yalan söyleme niyetinde değildir.

Hz. Âişe (r. anha) validemiz Bakara suresinin 225. ayeti 
veya Mâide suresinin 89. ayetinin bu tür yemin gibi gö-
rünse de yemin kasıtlı olmayan yeminlerden sorumlu 
olunmayacağı üzerine indiğini söyler ve şu örneği verir:

ُه َعْنَها: ُاْنِزَلْت ٰهِذِه اْلآَيُة   َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اللّٰ

ْغِو ٖفي َاْيَماِنُكْم{  ُه ِباللَّ    } اَل ُيَواِخُذ ُكُم اللّٰ

ُجِل اَل َواللِّٰه، َوَبَلى َواللّٰهِ  ِفي َقْوِل الرَّ

Hz. Âişe: “‘Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden dolayı so-
rumlu tutmaz...’  ayeti, kişilerin ‘hayır vallahi!’ veya ‘evet 


