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ÇEVİRENİN ONSÖZ Ü 

Kuveyt Evkaf Vezaretinin bize hediyye etmek lütfunda bulundu ğu 
İslâmiyetle ilgili bazı  kitaplar aras ında, Kahire Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Profesörlerinden İ slam Ş errati Profesörü Abdulvahhâb Hal-
laf tarafından telif edilmi ş  Hulâsat Teirihrt-Teşrr el-İslâmi adlı  küçük 
bir kitap bulunuyordu. 

Muhtasar olmakla beraber, İ slam te şri târihi hakk ında küçüm-
senmiyecek bilgi veren bu kitab ı  terceme etmeyi ve bu konuda toplu 
bilgi edinmek isteyenlerin istifadesine sunmay ı  faydalı  bulduk. 

İ slamda te ş ri târihi, İslami ilimlerin ba şı nda • yer alan Fıkhın bir 
bölümünü teşkil eder ve bu ilmin, Hazreti Peygamber devrinden iti-
baren nas ıl te şekkül edip geliş tiğ ini, bu te ş ekkül ve gelişmede, ba ş ta 
sahabe olmak üzere, hizmetleri görülen müctehid imamlar ın ve sâir 
fukahan ın faaliyetlerini inceler. 

Teşd, aslinda, Ş . R. A nın terfi bab ında masdarıdır. Şerit, lugat 
yönünden, insan ı  su kaynağı na götüren yol manasma geldi ğ i gibi, 
izhar ve beyan etmek manalann ı  da ifade eder. Din dilinde ise, ş eri-
at vazetmek manas ından başka, şerratın kendisine de ıtlak olunmu ş -
tur. 

Şerrat, Cenab-ı  Hakkın, kulları  için vazetmi ş  olduğu dini, dünyevi 
ahkamın heyeti mecmuas ıdır. Bu itibarla şerrat, din ile müradif olup, 
hem "ahkann asliye" denilen itikadiyat ı , hem de "ahkam ı  fer' ıyye-i 
ameliyye" denilen ibadet, ahlak ve muamelât ı  ihtiva eder. 

Velhasıl şerı 'at, umumi manasma nazaran "bir Peygamber-i 
zişan tarafından tebliğ  edilmiş  olan kan ıan-i ilahi" demektir. Bu kanu-
nun asıl yazı ' olan Cenab- ı  Hakka Şârri Mabin denir. Bu kanunu in-
sanlara tebliğ  etmiş  olan Peygambere de Şâri` unvam verilir. Bu halde 
ahkâm- ı  şer'ıyye denilince, bundan, kanun-i ilahi hükümleri manas ı-
nı  anlamak lazım gelir ve bununla as ıl Kur'âna, hadise, icmâ'a sara- 
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haten müstenid olan hükümler kasdedilmi ş  olur. İ slam müctehidlerinin 
kıyas ve ictihad tarik ıyle istinbat ettikleri hükümler ise "ahkam- ı  
fıkhiyye" nâmiyle yâdolunur. Şu kadar var ki, bunlara da ş er'i esaslara 
istinad ettikleri cihetle "ahkam- ı  ş er' ıyye" ıtlak olunmaktadır (Ö. N. 
Bilmen, Hukuku İslâmiyye ve İst ı lâhatı  Fıkhiyye Kamusu, I. 8-9). 

Tesri, ş errat vaz' ı  manasma gelir. Bu manâya göre, şerrat vaz' ımn 
ancak Peygamberin hayat ında mümkün olabileceğ i anla şı lır; çünkü 
dinle ilgili te ş rri kuvvet yaln ız onun elindedir. Bu bak ımdan ş eri-
atin bütün kâide ve esaslar ı  onun hayat ında konulmu ş tur. Nitekim 
Kur'an' Kerim, "bugün size dininizi ikmal ettim; nimetimi tamamla-
dım ve sizin için islam' ı  din olarak seçtim" mealindeki ayetiyle, dinin 
şerrat olarak Hazreti Peygamberin hayat ında tamamlandığı nı  haber 
vermiş tir; yani Hazreti Peygamber, bu ş erratin binas ını  ikmal ettik-
ten sonra hayattan ayr ılmış tır. Buna göre, sahabe, tabrün ve müctehid 
imamların ictihadlarıyle sâbit olan ahkâm, hakikatte te ş i'den sayı l-
mamak icabeder. Bunlar ancak, külli kâidelerin basit bir şekilde geni ş -
letilmesi ve yeni zuhur eden cüz'i hâdiselere tatbik edilmesinden iba-
rettir. Bu da, mevcut nasslardan hüküm istinbat ı  ve hakkında nass 
bulunmayan meselelerde kıyas ile mümkündür. 

Bu bakımdan sahabe, tabrism ve daha sonraki imamlar ın ictihad-
larım da içine alacak bütün hukuki faaliyetleri Fık ıh Târihi içinde in-
celenir Fıkıh târihi, teşri târihi tabirine nisbetle daha geni ş  bir manâ 
taşı r (Hamdi el-A`zami, el-Murş id fi Ilmi usâli'l-fikh, s. 79). 

Fık ıh târihi, hukuk ilminin zaman-ı  risaletten itibaren nas ıl tees-
süs etmi ş , nasıl inkiş afa mazhar olmu ş  ve ne vechile müdevven bir hale 
gelmi ş  olduğunu gösterir. Bu ilme hizmet etmi ş  olan müctehidlerin, 
vesair fukahan ın bu bâbtaki pek mühim say ve gayretlerini, muvaf-
fakıyetlerini kaydeder. O büyük zatlann şahsiyetlerini, yüksek bilgi-
lerini göstermeğe çalışı r. Tarih-i fıkha tarihu't-te ş ri adı  da verilmekte-
dir (Ö. N. Bilmen, ad ı  geçen eser, I. 311). 

İş te, tercemesini takdim etti ğ imiz bu küçük eser, F ıkıh (veya Te ş ri) 
Târihi sahas ında kaleme al ınmış  muhtasar bir el kitab ıdır. Onun, bu 
sahada hissedilen ihtiyaca baz ı  cevaplar verece ğ i inancı  ile, okuyucu-
lanna faydalı  olmasını  Cenab- ı  Haktan temenni ederiz. 

Talat KOÇYİĞİ T 
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ÖNSÖZ 

(Rahmân ve Rahim olan allah' ın Adıyle) 

Hamd, insana muvaffak ıyet kap ılarını  açan ve hay ırlı  iş lerde onu 
muvaffak k ı lan Allah'a; salât ve selam, en do ğ ru ve en sağ lam yolun 
hadi ve mür ş idi olan Rastilu'llah'a, al u ashab ına ve onun yolunda 
gidip onun hidayetiyle hidayet bulanlara olsun. 

Konumuzu te şkil eden İ slam te ş rii, zuhurundan bu yana, birbiri-
ne yakın üç devir geçirmi ş tir. Önce vücüd bulmu ş  ve vüctidu tamam-
lanmış ; sonra geli ş ip büyümüş ; sonra da duraklam ış  ve olduğu şek-
liyle donup kalmış  Biz, te ş rideki bu üç devri, onun esrar ını , geli şmesi-
ni, müctehid imamlar ın ihtilaf sebeplerini, mezheblerinin zuhurunu 
ve bu hareketi durduran âmillerle, asr ımızda yeniden canl ılık göster-
meğe baş layan bazı  gayretleri incelemeye çal ış tık. 

İş te bu kitap, böyle bir çal ış manın hulasas ı  olarak ortaya ç ıkmış -
tır. Allah'tan, bu kitab ın faydalı  ve hay ırlı  olması  için ta şı dığı m umudu 
gerçekle ştirmesini temenni ederim. 
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MUKADDİME 

Dini ve kanuni ist ılah yönünden teşd, mükelleflerin amelleriyle 
ilerde kar şı laşabilecekleri hâdiselere müteall ık hükümleri bildiren ka-
nunların vazından ibarettir. Eğer bu te şriin kaynağı , peygamberleri 
ve onlara indirdiğ i kitapları  vasıtasiyle Allah Ta'ala olursa, ortaya ko-
nulmuş  olan kanunlar "ilahi" olmak vasfını  kazanır ve bu kanun yap-
ma iş ine de "te ş ri-i ilahi" adı  verilir. Fakat bu kaynak, ister ferd, ister 
cemaat halinde olsun, e ğer insanlar olursa, ortaya konan kanunlar 
"beşeri" vasfını  alır ve buna da "te ş ri-i vaz'i" denir. Buna göre, Islam 
hukukunda iki çe ş it kanun var demektir. Biri: Allah Taalân ın Kur-
ân ayetleriyle ortaya koydu ğu ve peygamberine ilham ederek onu üzer-
lerinde karar k ıldırdığı  ilahi kanunlar; di ğeri ise, sahabe ve tabi' ün 
ba ş ta olmak üzere müctehid imamlar ın "ilahi kanun" nasslar ından, 
bu nasslann mana ve ruhuna uygun bir şekilde ve istinbat suretiyle 
vazettikleri be şeri kanunlard ır. Mamafih, bu be ş eri kanunların da, 
kaynaklarının "ilahi kanun" nasslar ı  olması  itibariyle "ilahi kanun" 
lardan say ılması  mümkündür. Ancak bunlar, müctehidlerin istinbad 
ve istimdadlar ında sarfettikleri cehd ve gayret sebebiyle "be şeri" 
vasfına sahiptirler. 

Buna göre, İ slam hukukunda kanun vaz' ı  (te ş ri-i İ slami) denildiğ i 
zaman yukarıda zikrettiğ imiz bu iki çe ş it kanun vaz' ı  hatıra gelir ve 
bunların ortaya ç ıkış ları , gelişmeleri, sonra da duraklamalar ı  dört devir 
içinde mütalâ edilir • 

1. Peygamber devri: Bu devir kurulu ş  ve ortaya ç ıkış  devridir. 
Müddeti, Hazreti Peygamberin bi'setinden (610 M.) vefat ına kadar ge-
çen 22 sene ve bir kaç aydan ibarettir. 

2. Sahabe devri: Bu devir tefsir ve tekemmül devridir. Müddeti, 
Hazreti Peygamberin vefat ından birinci Hicri asr ın sonuna kadar tak-
riben 90 senedir. 
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3. Tedvin ve müctehid imamlar devri: Bu devir İ slâm Hukuku-
nun olgunluk devridir. Müddeti, ikinci Hicri asr ın ba şı ndan dördün-
cü asrın ortasına kadar takriben 250 senedir. 

4. Taklid devri: Bu devir donma (cümüd) devridir. Dördüncü Hic-
ri asrın ortalar ından baş lar; sonunu ise Allah'tan ba şka kimse bilmez. 
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1. PEYGAMBER DEVRI 

Yukar ıda müddetini 22 sene ve bir kaç ay olarak i şaret etti ğ imiz 
Peygamber devri, çok k ı sa sürmü ş  olmakla beraber, Kur'an ve Sünnet 
ahkamına ait nasslar ile, kanun vaz' ında kendilerine müracaat edilen 
bir tak ım usülü b ıraktığı  ve hakk ında nass bulunmayan meselelerin 
hükümlerinin bilinmesine yardım eden delil ve kaynaklara i şaret et-
tiğ i, kı saca, kanun vaz' ının esasların ı  ortaya koyduğu için bu devrin 
İ slam Hukukundaki rolü büyük olmu ş tur. 

Peygamber devri, birbirinden farkl ı  iki devreye ayr ı lır. Birincisi 
Hazreti Peygamberin bi'setinden itibaren hicretine kadar Mekke'de 
kaldığı  12 sene ve bir kaç ayl ı k devredir. Bu devrede müslümanlar 
sayıca az, kuvvetçe zay ıf; bir "ümmet" olmaktan ziyade ferd olarak 
hayat süren küçük bir cemaat halindedir; devlet i ş leri henüz tekevvün 
etmemiş tir. Hazreti Peygamber, bu devre içinde davetini, Allah' ın tev-
hidi ve halk ın esnam ve evsandan bu tevhide tevcihi üzerinde teksif 
etmi ş tir. Bu davete kar şı  duranlar ın; gerek Hazreti Peygambere gerek 
ona inananlara kar şı  her türlü hileye ba şvuranların eza ve cefalar ından 
sakınmak gayreti de bu faaliyete eklenirse, bu devre içinde ameli 
teş rre, medeni, ticari v.s. kanunlar ın vaz' ına imkân bulunamadığı  
gibi, buna ihtiyaç hasıl edecek kuvvetli bir sebep de henüz mevcut de-
ğ ildir. Nitekim, Kur'an' Kerimin Yfinus, Ra'd, Furkan, Yasin ve Ha-
did gibi Mekki surelerini gözde geçirenler, bu sürelerde ameli ahkam 
âyetlerinden ziyade akaide, yarat ı lış a ve geçmi ş  milletlerin ibret verici 
siyer âyetlerine rastlarlar. 

Peygamber devrinin ikinci devresi, Hazreti Peygamberin Medine-
ye hicretiyle ba ş layan ve vefat ına kadar devam eden takriben 10 se-
nelik devredir. Bu devrede İ slâmiyet kuvvetlenmi ş , müslümanlar sayı-
ca çoğahp bir "ümmet" te ş kil ettikleri gibi, yeni kurulmu ş  bir devlet 
olarak bir tak ım iş ler de ortaya ç ıkmış  bulunmaktadır. Bunlara ila-
yeten, İ slami davete kar şı  duranlar ın müslümanlar önünde ma ğ lup 
olarak inkişaf' önleyecek bir kuvvet olmaktan ç ıkmalar ı  da devlet iş - 



lerine daha yakından eğ ilmek ihtiyaç ve imkan ını  hazırlamış tır. Bu 
ihtiyaç, müslümanlar ı  te ş rr e ve ümmeti te ş kil eden ferdlerin harp ve 
sulh halinde iken birbirleriyle ve yabanc ılarla olan alakalann ı  intiza-
ma sokan kanunlar ın vaz' ına sevketmi ş tir. Bu suretle Medine devri, 
evlenme, bo ş anma, veraset, borçlar, cezalar v.s. ile ilgili ahkam ın or-
taya çıktığı  bir devir olmuş tur. Bu devirde, Kur'âm Kerimden akaid, 
ahlak, ve kasas ayetleri yan ında ahkâm âyetlerini de Ş amil olan Bakara, 
/kl-i İmran, Nisâ, Wide, Enfal, Tövbe, N& ve Ahzâb gibi süreler 
nazil olmuş tur. 

Teşri't Kuvvet 

Bu devirde te ş rri kuvvet, yalnız Hazreti Peygamberin elinde bu-
lunuyordu. Müslümanlardan hiç biri, ne kendisi ile ve ne de ba şkası  
ile ilgili olarak ortaya ç ı kan bir mesele hakk ında hüküm te ş rii kuv-
vetine sahip değ ildi. Çünkü Hazreti Peygamberin aralar ında yaş aması , 
her hangi bir mesele hakk ında ona kolayca ba şvurabilmeleri, ictihad-
larıyle fetva vermelerine veya hüküm ç ıkarmalar ına ihtiyaç b ırakmı -
yordu. Bir hâdise olsa, bir ihtilaf ç ıksa, bir sual sormak veya fetva is-
temek hat ıra gelse, hemen Hazreti Peygambere ba şvuruyorlard ı . O 
da onlara, bazan kendisine vahyedilen Kur'ân ayetleriyle, bazan Alla-
h'ın, bazan da kendi akl ının veya tetkik ve takdirinin ilham ve ir ş ad 
ettiğ i ş eylere istinaden kendi ictihadiyle cevap veriyor, veya ihtilaflar ı -
n]. hallediyordu. Hazreti Peygamberden, ister Allah' ın vahyine, ister 
kendi ictihad ına istinaden olsun, sad ır olan hükümlerin hepsi de, müs-
lümanlar için tâbi olmaları  gereken bir kanun oluyor ve bu hükümle-
rin konulması  iş i de bir te şriden ibaret bulunuyordu. 

Bununla beraber, Hazreti Peygamber devrinde sahabeden baz ı sı -
nın, bir takım ihtilâflarda ve vukubulan baz ı  hadiselerde kendi icti-
hadlarıyle hüküm verdikleri, yahut hüküm istinbat ında bulundukları  
görülür. Mesela Ali İbn Ebi Tâlib. Hazreti Peygamber onu Yemen'e 
Kad ı  olarak gönderdiğ i zaman ona ş öyle demiş tir: "Allah kalbine 
hidayet, diline kuvvet versin. Önüne iki has ım oturduğu zaman, biri-
ni dinlediğ in gibi, öbürünü de dinlemeden aralar ında hüküm verme. 
Hükmün tebeyyün etmesi için her ikisini de dinlemen gerekir". Keza 
yine Yemen'e gönderdi ğ i Mu'âz İ bn Cebel'e de ş öyle demiş tir: "Allah-
in Kitabında ve Resülünün Sünnetinde hükmü bulunmayan bir mese-
le ile karşı la şı rsan nas ıl hüküm vereceksin?" Mu'âz : "Re'yimle icti-
had ederim" deyince Hazreti Peygamber şu mukabelede bulunmu ş tur: 
"Allah' ı  ve Rasülünü ho şnud eden şeyden dolay ı  Allah elçisinin elçisini 
başarıya ulaş tıran Allah'a hamdolsun". 
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Aralarındaki bir duvar yüzünden ihtilafa dü şen ve duvarın kendi-
lerine ait olduğunu iddia eden iki kom şu arasında hüküm vermek için, 
Hazreti Peygamber Huzeyfe el-Yemanryi göndermi ş ; bir gün de, Amr 
İbnu'l-As'a " şu mesele hakkında hüküm ver" demi ş , Amr "sen varken 
ictihadda mı  bulunayım" deyince ona şu cevabı  vermiş tir: "Evet. 
Eğer ictihad ında isabet edersen iki ecir kazan ırs ın; hataya dü ş ersen 
senin için bir ecir vard ır". 

İki sahabi yolculuğ a çıkmış tı . Yolda namaz vakti gelmi ş , fakat su 
bulamadıkları  için, her ikisi de teyemmümle namazlar ını  eda etmi ş ler-
di. Yollarına devam eden sahabiler, namaz vakti ç ıkmadan su buldu-
lar. Aralar ında biri ictihad ına istinaden abdest al ıp namazı  iade etmek 
gerektiğ ini, diğeri ise kıldıkları  namaz ın kâfi geldiğ ini ileri sürdü. 

Hazreti Peygamber devrinde, sahabenin ictihad ına taalltlk eden 
bu gibi misalleri art ırmak mümkündür. Ancak bunlar cüz'i mesele-
lerden ibaret bulunup Hazreti Peygamberden ba şka her hangi bir sa-
habinin te ş rii kuvvete sâhip oldu ğuna delâlet etmezler. Bunlar, mesa-
fenin uzaklığı  dolayısiyle Hazreti Peygambere ba şvurmanın mümkün 
olmadığı , yahut zuhur eden bir fırsatın kaçmas ından korkulduğu 
için ba şvurulan çarelerdir ve bunda mazurdurlar. Di ğer taraftan böyle 
hallerde verilen hüküm veya fetvalar, verildikleri zamana has bir tat-
bikattan barettir ; yoksa te ş riden değ ildir. Zira hangi sahabiden ve 
hangi meselede ictihad mahsulü bir hüküm sad ır olmu ş sa, bu hüküm, 
Hazreti Peygamberin ikrar ve tasvibine nâil olmad ıkça, müslümanlar 
için bir te ş ri ve onları  ilzam eden bir kanun olmuyordu. Bu itibarla, 
Hazreti Peygamberin hayat ında te ş rri kuvvet yaln ız onun elinde idi. 
Baş kasından sadır olan bir hüküm, ancak onun ikrar ı  ile te ş ri oluyordu. 
Yine bu sebepledir ki, onun devrinde, bir mesele hakk ında iki ayrı  gö-
rü ş  bulunmadığı  gibi, sahabeden gelen bir fetva ve ictihad da bilin-
memektedir. 

Hazreti Peygamber Devrinde Teşri'in Kaynakları : 

Hazreti Peygamber devrinde te şrrin iki kaynağı  vardır. Birisi 
ilâhî vahiy; diğeri ise, Hazreti Peygamberin kendi ictihad ı . Her hangi 
bir ihtilaf, veya bir hâdise, yahutta bir sual veya fetva talebi ile te şrri 
gerektiren bir şey zuhur ederse, Allah Ta'ala, elçisine hükmü bilinmek 
istenen mesele hakk ında hüküm getiren bir veya bir kaç ayet indiriyor; 
Hazreti Peygamber de vahyedilen bu âyetleri, uyulmas ı  gerekli (vâcib) 
bir kanun olarak müslümanlara tebli ğ  ediyordu. Eğer te ş rri gerektiren 
bir hâdise olur, fakat Allah Ta'ala bu hadise ile ilgili hükmü beyan 
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edecek bir ayet vahyetmezse, Hazreti Peygamber bu hükmün bilin-
mesi için ictihadda bulunuyor ve ictihad ının ona sağ ladığı  netice ile 
hüküm veriyordu; yahut sual veya istiftaya icabet ediyordu. İctihad 
eseri olarak ondan sad ır olan bu hüküm veya cevap, ilahi vahye isti-
nad eden kanun gibi, uyulmas ı  gereken bir kanun oluyordu. Kur'an 
Kerimde varid olan ahkâm âyetlerini ve bunlar ın sebeb-i nüzülle ilgili 
müfessir rivayetlerini tetkik edenler, her Kur'âni hükmün, te şrri 
gerektiren bir hâdise dolay ı siyle vazolunduğunu görürler. Bu husus, 
Allah Ta'alân ın şu âyetlerinden aç ıkça anla şı lır: 

"Sana, içerisinde k ıtal (harp) olan Haram aydan sorarlar. De ki: 
Bu ayda k ı tal büyük (günah) t ır". 

"Sana, sarho ş  edici içkilerden ve kumardan sorarlar. De ki: İ ki-
sinde de insanlar için hem büyük günah, hem de faydalar vard ır; 
fakat günahlar ı  faydalarmdan daha büyüktür". Bunun gibi, baz ı  tereke 
üzerinde vukubulan ihtilâflar sebebiyle veraset, baz ı  karı  koca aras ın-
daki geçimsizliğ in isnad ve iftiraya varmas ı  (kazf) sebebiyle Wall ah-
kamı  vazolunmu ş tur. 

Ahkâm hadislerinin, ve hadisçilerin bu hadislerin sebeb-i vürüdu 
ile ilgili rivayetlerinin tetkikinden de şu anla şı lır ki, Hazreti Peygam-
berin ictihad ına dayanan bütün hükümler, bir ihtilaf hakk ındaki ka-
zası , bir hâdise hakk ındaki fetvas ı  ve bir suale cevab ıdır. Mesela, 
bazı  sahabeden rivayet edildi ğ ine göre, demi ş lerdir ki: Ya Rasfı -
lallah, suyu tuzlu olan denizdeyiz. Yan ımızda abdest almağa yetecek 
kadar tatl ı  su yok. Deniz suyu ile abdest alabilir miyiz? Hazreti Pey-
gamber bu suale ş öyle cevap vermi ş tir: Deniz suyu temiz ve ölüsü (ba-
lığı ) helâldir. 

Bundan anla şı lıyor ki, Hazreti Peygamber devrinde vazolunan 
ahkamın hepsinin de kaynağı  vahy-i ilahi ve ictihad- ı  nebevi olup, 
ortaya ç ıkış ları , onları  gerektiren testi'î ihtiyac ın zuhuru üzerine meb-
nidir. Hazreti Peygamberin, birinci kayna ğa göre vazolunan ahkâma 
nisbetle vazifesi, bu ahkam ı  getiren ayetlerin tebli ğ  ve tebyinidir. 
Çünkü bu vazife, Allah Ta'alân ın şu emirleri iktizas ındandır: "Ey 

Rabbından sana inzal olunan ı  tebliğ  et; e ğer yapmazsan risa-
letini tebliğ  etmemi ş  olursun". "Sana Zikr'i (Kur'ân ı) indirdik ki, 
insanlara, kendilerine inzal olunan ı  tebliğ  edesin". 

Hazreti Peygamberin ikinci kayna ğa nisbetle olan vazifesi ise, 
bazan ilahi ilham ın ifadesi, hazan da maslahat ın ve te şri ruhunun icab 
ettirdiğ i hüküm için istinbat ve istimdad olarak ictihad- ı  nebevidir. 
Allah Ta'alân ın Hazreti Peygambere ilham etti ğ i ictihadi ahkâm, 
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ilahi ahkâmdan ba şka bir ş ey değ ildir ve Hazreti Peygamberin, (Kur-
ân ahkamı  gibi) bunları  da söz ve fiilleriyle tabir etmekten ba ş ka bir 
tasarrufu yoktur. Allah Ta'alân ı n ilham etmediğ i, fakat Hazreti Pey-
gamberin tetkik ve takdiri neticesi sad ır olan diğer ictihadi ahkâm 
ise, bütün söz ve manalanyla ahkam- ı  nebevidir. Ancak bu ahkamdan 
doğ ru olanlar, Allah Ta'ala taraf ı ndan tasvib edilmi ş , hatal ı  olanlar 
ise yine O'nun tarafından tashih olunmuş tur. 'Bedr esirleriyle ilgili bir 
fidye meselesi bunun örne ğ ini teş kil eder: 

Bedr gazvesinde, müslümanlar ın eline 70 mü şrik esir dü şmüş tü. 
Bu sıralarda esirlerle ilgili her hangi bir hüküm de vazedilmi ş  
Hazreti Peygamber, bu esirleri ne yapmak laz ım geldiğ i hakk ında ic-
tihadda bulundu; bazı  ashabiyle isti şare etti. Bunlardan Ebu Bekr, 
esirlerden fidye al ınmasını  tavsiye etti ve görü ş lerini ş öyle açıkladı : 
"Bunlar senin kavmin ve ehlinden olan kimselerdir. Onlar ı  muhafaza 
et; belki Allah onlar ın tövbelerini kabul eder. Onlardan ashab ını  kuv-
vetlendirecek fidye al". Ömer İbnu-l-Hattab ise, onlardan fidye kabul 
edilmemesini, hepsinin de öldürülmesini ileri sürdü ve görü ş lerini Haz-
reti Peygambere ş öyle aç ıkladı  : "Seni yalanlad ı lar ve memleketinden 
çıkardılar. Onları  bırak, boyunlar ını  vurayım. Bunlar küfür önderle-
ridir. Allah seni onlar ın fidyesinden müstağni kılmış tır". Hazreti Pey-
gamberin ictihad ı , onlardan fidye al ınması  hükmü ile neticelendi. 
Fakat Allah Ta'ala bu meselede do ğ ru olan hükmü şu âyeti kerime 
ile beyan etmi ş tir : 

Peygambere, harbedip zafer kazanmad ıkça esir almak yara şmaz. 
Siz dünya malını  istiyorsunuz; Allah ise ah ıreti istiyor". 

Bir ba şka misal, özür beyan ederek Tebük gazvesine i ştirak etmek 
istemeyenlere Hazreti Peygamberin izin vermesiyle ilgili olup, Allah 
Ta'ala tarafından doğ ru olanı  şu âyetle aç ıklanmış tır: "Allah seni 
affetsin; do ğ ruyu söyliyenler sence belli olmadan, yalanc ı ları  bilmeden 
(seferden geri kalmak isteyenlere) niçin izin verdin?". 

Netice itibariyle, Hazreti Peygamber devrinde te ş ri tamamen ilahi 
idi. Çünkü bu te ş riin kaynağı , ya Allah Ta'alânın Kur'an! Kerimdeki 
vahyi, ya da İ lham- ı  ilahiye veya Hazreti Peygamberin, tetkik ve takdi-
re dayanan ictihad ı  idi. Ancak bu sonuncusunda Allah Ta'alân ın mu-
rakabesi bahis konusu idi: E ğer ictihad do ğ ru olarak sad ır olmuş sa 
Allah onu tasvib, hatal ı  olmu ş sa, Hazreti Peygamberi do ğ ru olana 
irş ad ediyordu. Bu bakımdan ilham- ı  ilahrden sad ır olmayan ictihad- ı  
nebevi hükmü ile ilham- ı  ilahi'den sad ır olan ictihad- ı  nebevi hükmü 
aras ında tefrik yapmağa mahal yoktur. Ancak, Allah Ta'ala'n ın, el- 
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çisini doğ ru olan hükme irşad etmesinden anla şı lır ki, ilk hüküm il-
ham- ı  ilâhiden değ ildir. 

Hazreti Peygamber Devrinde Te şri'i Yol: 

Teş rri yoldan maksat, te şriin kaynaklar ına ve umumi as ıllara 
müracaat hususunda takip edilen yol veya usilldür. Hazreti Peygamber 
devrinin bir olu şum devri olduğu ve te ş ri esaslarımn bu devirde yaz-
olunduğu dü şünülürse bahis konusu olan te şrri yolun, her şeyden önce 
bu esaslar ın vaz' ı  olduğu anlaşı hr. 

Hazreti Peygamberin te ş rri kaynaklara müracaat hususunda ta-
kip ettiğ i yol, teş rre ihtiyaç has ıl olduğu zamanlarda, Allah Ta'ala-
nın hüküm ihtiva eden ayet indirmesini beklemesinden ibarettir. An-
cak, kendisine bu konuda her hangi bir vahiy gelmezse, anlard ı  ki, 
Allah Ta'ala te şri görevini kendi ictihad ına bırakmış tır. O zaman, 
ilahi kanunun, te ş ri ruhunun, maslahat ın ve ashabı  ile me şveretin icab 
ettirdiğ i şekilde ictihadda bulunurdu. 

Bu oluşum devrinde, Islam te şrrinin üzerine bina olundu ğu umu-
mi prensipler ba şhca dört kı sımda mütalaa edilebilir: 

1. Birincisi te ş ride tederrüc (yani derece derece geli şme) dir. Bu 
geli şme te ş riin zamanında ve vazolunan ahkam ın çeş idlerinde olmuş -
tur. Allah Ta'alânın ve Rasülünün vazettikleri ahkâm aç ı kça göste-
rir ki, bunlar, bir kanun halinde ve bir defada de ğ il 22 sene ve bir kaç 
ay içinde, hadiselerin gerektirdi ğ i şekilde birbirinden ayr ı  olarak vaz-
olunmuş tur. Her hükmün bir sudur tarihi oldu ğu gibi kendine has bir 
teş ri sebebi de vard ı . Zamana tallük eden bu geli şme sayesinde her ka-
nunun madde madde bilinmesi mümkün oldu ğu gibi, teş rri gerektiren 
hadiselere vukuf sayesinde de kanunlar ın getirdiğ i ahkamın en mükem-
mel bir ş ekilde anla şı lması  kolaylaşmış tır. 

Vazolunan ahkamm çe ş itlerine taallük eden tederrüc ise, isla-
mın ilk günlerinde müslümanlara, yap ılması  veya terkedilmesi güç olan 
bir şeyin teklif edilmemesi keyfiyetinde görülür. Bu teklifler, daima 
tederrüci bir şekilde ve yumu ş aklıkla olmuş , müslümanların bunları  
yüklenebilecek bir istidad kazanmalar ına itina gösterilmi ş tir. Mesela 
namaz, ilk zamanlarda gece ve gündüz olmak üzere ve her fariza için 
muayyen rikatlarla be ş  vakit olarak farz k ılınmamış , fakat müslüman-
lardan sadece ak şam ve sabah vakitlerinde mutlak bir salât talebedil-
miş tir. Keza zekât ve oruç, ancak hicretten bir sene sonra farz k ılın-
mış tır; bundan önceki teklif, takatlar ı  nisbetinde sadaka ve oructan 
ibaretti. Içki, kumar, baz ı  evlenme akidleri, riba ve câhiliye devrinden 
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beri alış ageldikleri baz ı  muamelât, ilk devirlerde haram k ılınmamış tı . 
Çeş itli hükümlerdeki bu tederrüci geli şmenin hikmeti, kat ılaşmış  
nefislerin ıslahı  için bir ilâc ve tekliflerin zor kullanmadan ve i ş i inada 
bindirmeden kabul edilmesi için bir vesile olmas ı  idi. Bunlar aym za-
manda İ slami davetin de hikmetlerindendi. 

2 İkinci prensip kanun vaz' ındaki azlıktır. Bu, Allah ve Rasti-
lünün, ancak ihtiyaç has ıl olduğunda ve vukubulan hadiseler gerek-
tirdiğ inde ahkam vazetmelerinden, fakat bunun d ışı nda, farazi mese-
lelerin ve vukuu Muhtemel ihtilaflar ın halli için hüküm vaz' ına gitme-
melerindendir. Keza Kur'ânda ve Sünnette, te ş rri gerektiren suallerin 
fazlaca sorulmas ını  nehyeden hükümlerin vârid olmas ı  da, bu devirde 
kanun vaz'ının azlığı na sebep olan âmillerdendir. Mesela, Kur'an]. 
Kerimde bu konu ile ilgili olarak şu ayetler gelmi ş tir : "Ey iman eden-
ler, öyle şeylerden sual etmeyin ki size aç ıklarursa fenamza gider. 
Eğer onları  Kur'ân nazil olduğu zaman sorarsamz size belli olur". 
Keza Hazreti Peygamber de, müslümanlar ı  kal u kilden, çok sual sor-
maktan nehyetmi ş  ve ş öyle buyurmuş tur : "Müslümanlar ın, müslü-
manlar hakk ındaki en büyük cürümleri, müslümanlar üzerine haram 
kı lınmamış  ş ey hakkında sual sormaları  ve bu sualden dolayı  o şeyin 
haram k ıhnmasıdır". "Allah (bir tak ım şeyleri) farz kı lmış tır; onları  
zâyi etmeyiniz. Baz ı  hudud koymuştur; bunlar ı  tecavüz etmeyiniz. 
Bazı  şeyleri haram k ılmış tır; bunları  ihlal etmeyiniz. Baz ı  şeyleri de 
unutmamış , fakat size rahmet olsun diye sükat etmi ş tir; onları  da siz 
ara ş tı rmayınız". 

Bu te ş rideki hikmet, insanlar ın ihtiyaçlarının giderilmesi ve kendi-
lerine uygun olan ş eylerin gerçekle ş tirilmesidir. Bu sebepledir ki, her 
asırda maslahat ve ihtiyaçlar ın gerektirdiğ i te ş ri ile iktisar edilmesi 
lazımdır; ta ki geçmi ş lerin te şriinden olan baz ı  hükümler, yeni bir te şrl 
olmaksızın halkın ihtiyacını  giderecek ve maslahat ını  gerçekle ş tirecek 
bir değ iş ikliğe yol bulmas ın. 

İ slam şerratında mukarrer olan as ıllardan biri de ibahad ır. Yani, 
mesela hayvan, cans ız bir nesne, akid, tasarruf v.s. gibi çe ş itli şeyler 
hakkında şer'i her hangi bir delile binâen hüküm sâbit olmad ıkça, bu 
şeylerin yenilmesi, kullamlmas ı  veya yap ılması  mubahtır. Bu sebeple-
dir ki, kanun vaz' ının azlığı  her hangi bir kusur veya noksanl ık te şkil 
etmemi ş tir; çünkü hakkında kanun olmayan her şey ibaha üzerine 
câridir. 

3. Üçüncü prensip kolaylık ve hafifliktir. Bu husus İ slam te şri-
inde açık bir şekilde görülür Ahkam ın çoğunda, te şriindeki hikmetin 
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kolaylaş tırmak ve hafifletmek olduğu açıkça belirtilmi ş tir. Mesela 
Allah Ta'ala baz ı  âyetlerinde ş öyle buyurmu ş tur : "Allah size kolay-
lığı  murad eder; güçlü ğü murad etmez". "Allah sizin (yükünüzü) 
hafifletmek ister; zaten insan zay ıf yaratı lmış tır". "Allah, dinde aley-
hinize bir darl ık ve güçlük vermedi". 

Hazreti Peygamber de, sahih sünnette varid oldu ğu gibi, iki şey 
aras ında kald ığı  zaman, günah olmad ıkça daima kolay olan ı  ter-
cih etmi ş tir. Mesela diş lerin misvak ile temizlenmesi hakkı nda şöyle 
buyurmu ş tur : "Ommetime meşakkat vermiyece ğ imi bilsem, her na-
mazda misvak kullanmalar ını  emrederdim". 

Emir hükmünün güçlük verdiğ i her hususi halde ruhsat hükmü 
vazolunmuş tur. Bu sebeple mesela, zaruret halinde mahzurat, farz ve 
vacibten birinin edas ı  halinde darl ık ve güçlük bahis konusu olduğu 
zaman, her ikisinin de terki mubah k ı lınmış tır. Zorlama, hastal ık, 
sefer, hata, unutkanlik ve cehalet, tahfifi gerektiren özürlerden say ıl-
mış tır. 

4. Dördüncü prensip, te ş riin halkın masalihi ile bir yürümesidir. 
Nitekim Ş ari, ahkamın çoğunu halkın masalihi ile talil etmi ş tir; çünkü 
hüküm vaz' ından maksat halk ın maslahatını  gerçekle ş tirmektir. 
Bu sebepledir ki, mesela Allah Ta'ala, önce, baz ı  ahkamı  vazetmi ş , 
sonra da, maslahat bu ahkam ın değ iş tirilmesini gerektirdiğ i için onları  
ibtal veya neshetmi ş tir. Bu cümleden olarak, namazda Beytu'l-Makdis'e 
yönelmek farz k ıhnmış ken, sonradan bu farz neshedilmi ş  ve Kabe'ye 
yönelmek farz olmu ş tur. Kocas ı  vefat eden kad ın için ıddet (bekleme 
müddeti) havl (sene) olarak farz k ı lınmış , sonra bu hüküm neshedile-
rek dört ay on gün müddet tesbit edilmi ş tir. Bunun gibi, Hazreti Pey-
gamber bayram günleri Medine'de bulunan heyetler dolay ısiyle kur-
ban etlerinin saklanmas ını  nehyetmi ş , sonra heyetlerin ayr ılması  üze-
rine bunu mubah k ı lmiş tı r. 

Teş ri zamanında hükümlerde görülen bu nesh, tebdil ve ta'dil 
keyfiyeti, İ slam Te ş riinin halkın masalihi ile beraber seyretti ğ ini gös-
terir. Bu birlikte seyir dolay ı sıyledir ki, Ş ari, te şri vaktinde halkın ör-
fünü -bu örf dini bir asla ayk ırı  düşmedikçe- daima nazar ı  dikkata al-
mış tır. Mesela, evlilikte kifâet (denklik ve e ş itlik), veraset ve yel:ayette 
milliyet gözönünde bulundurulmu ş , akli tam olan kad ına diyet farz 
kı lınmış tır; çünkü halk ın örf ve adetlerinin, dini as ıllara muanz ol-
madıkça ve onlara zarar vermedikçe nazan dikkata al ınması , masalihe 
uyan ş eylerdendir. 
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Hazreti Peygamber Devrinin B ıraktığı  Teşrri Eserler: 

Islam'da ilk te ş rri kaynak vahy-i ilâhidir ve Kur'âm Kerimdeki 
ahkâm âyetleri bu vahiyden sudur etmi ş tir. İkinci teşrri kaynak ise 
Hazreti Peygamberin ictihad ıdır; bundan da ahkâm hadisleri sad ır 
olmuştur. Bu ayet ve hadislerin mecmûu, bu devrin b ıraktığı  te şrri 
eserlerdendir. Bunlar müslümanlar için esas kanunlar ı  teşkil ettikleri 
gibi, teş riin esaslar ı  ve hangi as ırda olursa olsun, her müslüman müc-
tehidin ba şvuracağı  kaynaklardır. Nas ıl bir vak'a zuhur ederse etsin, 
bu mecmua nasslar ından biri o vak'an ın hükmüne delâlet ederse, her 
hangi bir müctehidin o vak'a ile ilgili ictihadda bulunmas ına lüzum 
kalmaz. Fakat o vak'an ın hükmüne delâlet eden kesin bir nass mevcut 
değ ilse, o zaman ictihada ihtiyaç has ıl olur. Ancak müctehidin, bu icti-
hadında, diğer nasslarm te şkil ettiğ i mecmuanın ışığı  altında ve bu mec-
muada vârid benzer hâdiselere k ıyasla, onun ruhuna, manas ına ve 
umumi prensiplerine bağ lı  kalarak yürümesi, ictihadiyle her hangi bir 
nassa muhalefet etmemesi, mebadiinden her hangi biri d ışı na çıkma-
ması  icabeder. 

Bu Mecmuada Yer Alan Nasslar ın Miktar ı : 

Mecmuayı  teşkil eden nass maddeleri sayı  itibariyle çok değ ildir. 
Ibadet ile cihada taallûk eden ahkâm âyetlerinin say ı sı  140 civarın-
dadır. Muamelâta, ahval-i şahsiyyeye, cinayet, kaza ve şehadete müte-
alhk ayetler ise 200 kadard ır. İbnu-l-Kayyim'in İ 'lâmu'l-Muvakk ı 'in 
adlı  kitabındaki beyamna göre, muhtelif çe ş itleriyle ahkâm hadisleri 
4500 civarındadır ve çoğu, mücmel Kur'an ahkam ını  tebyin, takrir 
ve tevkid eder mahiyettedir; di ğerleri Kur'âm Kerimin sükûtla geçti ğ i 
te ş ridir. 

Kur'an! Kerimde yer alan ahkâm âyetleri muhtelif sûrelerde da ğı -
nık bir şekilde olup kanuni bir fer'e has ayetler bir sûre içinde toplan-
mış  değ ildir. Mesela on âyetten ibaret bulunan ukûbâta ait hükümler, 
Bakara, Mide ve N& sürelerinde da ğı lmış tır. Keza yetmi ş  kadar olan 
medeniyye âyetleri muhtelif sûrelerde yeralm ış tır. Diğer ahkâm ayet-
leri de böyledir. 

Ahkâm hadislerine gelince, hadis râvileri bunlar ı  fıkıh bablarma 
göre tasnif etmi şlerdir. Mesela beyi (sat ış ) la ilgili hadisler beyi bab-
ında yer almış tır. Rehin, ş irket, hudfıd v.s. de böyledir. 

Her bir bölüme ait olan ahkâm âyetleriyle yine ayn ı  bölümden olan 
hadisleri ve bunların tefsiri mahiyetinde olan sahabe ve tabilanun eser- 
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lerini biraraya getirip bir mecmua yapmak kolayd ır. Böyle bir i ş  yapı l-
dığı  takdirde meydana gelen bu mecmua, kanuni fürüa mahsus Kur'an 
ve Sünnette varid ahkam- ı  esasiyye mecmuası  olur. 

Nassların Uslabu: 

Ahkâm âyetleri olsun, hadisler olsun, vazettikleri hükmün beyan ı  
hususunda bir ve mü ş terek bir uslûba ba ğ lı  kalmamış lardır. Hepsinin 
de uslûpları  çe ş it çe ş it olduğu gibi, ahkam ın tabirinde kullandıkları  
sigalar da birbirinden farkl ı  olmu ş tur. Mesela tahrime delâlet eden nass-
lar, haram k ı lınan ş eyi, bazan nehiyle, bazan onun yap ı lması  halinde 
va'idle, bazan da helal olmad ığı nı , yahut haram k ı lındığı nı  tasrih ile 
ifade etmi ş lerdir. Keza icaba delâlet eden nasslar, yap ılması  vâcib 
olan i ş leri, bazan emirle, bazan terki halinde va'idle, bazan da vâcib 
yahut farz k ı lındığı nı , yahutta yaz ı ldığı nı  tasrih ile ifade etmi ş lerdir. 

Uslüblerin bu ş ekilde çe ş itli olmasının sebebi, yukar ıda da i şaret 
olunduğu gibi, nasslar ın muhtelif zamanlarda çe ş itli hadise ve müna-
sebetler hasebiyle vazolunmas ıdır; zira her münasebet ve hâdisenin 
kendine has üslûbü vard ır. Bu itibarla, mesela bir ş eyin tahrimine delâ-
let eden münasebet, onun, yap ılması  halinde va'kl ile tahrimini iktiza 
eder; yahut o münasebet, tahrimini aç ıkça ifade etmeyi gerektirir. 
Kı saca, bir hükmün te şriini gerektiren münasebet, o hükmün beya-
nında yine ona hâs bir uslilbü iktiza eder. 

Uslüblarm değ iş ik olmasının diğer bir sebebi de, Kur'ân ı  Keri-
min, sadece akâid veya ahlak veya te ş riden tazammun etti ğ i hususları  
beyan etmek değ il, bunları  beyan ederken, ayn ı  zamanda, Hazreti 
Peygamberin do ğ ruluğuna bürhan (delil) olmas ı  için, insanların, bu 
sözlerin aynı sını  getirmek hususunda âciz olduklar ını  da göstermek 
gayesini gütmesidir. Çe ş itli i'câz şekillerinden, birbirinden farkl ı  be-
yan usllibları  ortaya ç ıkmış tır. 

Siga ve ibare yönünden nasslar ın gösterdiğ i bu uslûb değ iş ikliğ i 
yanında, ba ş ka yönlerden de de ğ iş iklikler göze çarpar. Mesela, baz ı  
nasslarda, hükmün beyan ından sonra, illeti ve te ş riindeki hikmeti be-
yan olunur ; halbuki baz ı  nasslarda illet beyan edilmeksizin yaln ız 
hüküm ortaya konulmu ş tur. Bundaki hikmet ise, Sari'in, baz ı  ahkâm-
da te ş riin illet ve hikmetini beyan etmekle, te ş rri ahkamın teabbudi 
bir manâ ta şı madığı na ve fakat halk ın masalihi ile muallel bulundu-
ğuna ak ıl sahiplerinin dikkatini çekmek, ve bu suretle, halk ın masali-
hini gerçekle ş tiren, yahut mefsedeti ortadan kald ıran şeylerin te ş rii 
için ictihad kap ı sını  açmaktır. 
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Nasslar ın şâmil oldukları  hükümler, umumi manâsiyle üç k ı sma 
ayrı lır. Birincisi itikadi ahkâm olup, Allah'a, meleklerine, kitaplar ına, 
peygamberlerine ve âh ıret gününe imana taallük eder İkincisi ahlâkla 
ilgili ahkâm olup, insan ın muttas ıf olması  gerekli faziletlerle, yine in-
sanın sıyrı lmış  olması  gerekli reziletlere taallûk eder. Ahkâm ın üçüncü 
kısmı  ise, ibadât, muamelât, cinâyât, husumât, uküd ve tasarrufata, 
yani mükelleflerin amellerine müteall ık ahkâmdır. 

Birinci kı sım dinin esasıdır. İkinci kı sım ise, bu esasın mütemmim 
ve mükemmilidir. Kur'an ve Sunnet, her iki k ısmın da beyan ı  ve delil-
lerinin gösterilmesi hususunda yeter derecede söz söylemi ş lerdir. 

İ slam bu iki kı sımla ba ş lamış tır. Müslümanlar Mekke'de iken 
yalnız bu akaid ve ahlâk ile hitap olunmu ş lardır; çünkü akidenin tam 
ve ahlâk ın kuvvetli olması , her te ş riin ve kanun vaz' ının istinad ettiğ i 
ba ş lıca iki esast ı r. 

Amen ahkâmdan ibaret olan üçüncü k ı sım ise, bununla, alel ıtlak 
"Fıkıh" kasdolunur. Kur'ân ve Sünneti tetkik edenler, her bir kanun 
fer'inin hükümlerini beyan eden kendine hâs maddeleri bulundu ğunu 
görürler. 

Kur'ânı  Kerimde çe ş itli ibadetlere ait 140 âyet vard ı r. 
Nikâh, talâk, veraset, vas ıyyet ve hacr gibi ahval-i şahsiyyeye müte-

allık âyetlerin say ı sı  70 i bulur. 

Beyi, icare, rehin, ş irket, ticaret ve borçlara tahsis edilmi ş  âyet 
sayı sı  keza 70'tir. 

Cinâyâta müteall ık âyetler 30, kaza, şehadet ve bunlara müteall ık 
âyetler ise 20 kadard ır. 

Bu kı sımlardan her biri hakk ında sayı sız hadis vârid olmu ş tur. 
Bu hâdislerden baz ı sı , Kur'ân ın mücmel hükümlerini beyan, baz ı sı  
ise süküt geçilenleri ş erh eder. Baz ı  cüz'i ahkâm, muhtelif te ş ri usülü 
ile ikmal edilmi ş tir. Bu bak ımdan Hazreti Peygamber devri, müslü-
manların ihtiyaçlar ını  karşı layacak noksans ız bir te şri b ırakmış tır. 
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2. SAHABE DEVR İ  

Bu devir, Hazreti Peygamberin Hicri 11 inci senede vefat ı  ile baş -
lar ve birinci Hicri asr ın sonlarında nihayet bulur. Bu devre alel ıtlak 
sahabe devri denilmi ş tir; çünkü bu devirde te şrri kuvvet, Hazreti 
Peygamberin ileri gelen ashab ının elindedir -ki bunlardan baz ıları  
birinci asr ın sonuna kadar ya şamış lardır. Mesela Enes İbn Mâlik'in 
vefat tarihi 93 H. dir. 

Bu devir, te şrri tefsir ve hakk ında nass bulunmayan hadiseler 
için istinbat kapı sının açıhş  devridir. Bu devirde sahabe ileri gelenle-
rinden Kur'ân ve Sunnette mevcut ahkâm nasslar ının tefsiri ile ilgili 
bir çok görü ş  sadır olmuş tur; bu görü ş ler, nassların tefsir ve tebyini 
için te ş rri bir merci say ıhr. Keza yine bu sahabeden sad ır olan ve hak-
larında nass bulunmayan çe ş itli hadiselere müteall ık ahkam ı  ihtiva 
eden fetvalar da ictihad ve istinbat ın ası lları  olarak kabul edilir. 

TeşTr t Kuvvet: 

Hazreti Peygamber devri olarak yukar ıda izah olunan birinci 
te ş rri devir, müslümanlara, Kur'ân ve Sunnet ahkam ını  Şamil nass-
lardan müte şekkil bir kanun bırakmış tır. Ancak, bu kanunun madde-
lerine müracaat etmek ve ahkam ın delâlet ettiğ i şeyleri anlamak hu-
susunda bütün müslümanlar ehil de ğ ildi. Aralarında, nasslan anla-
mayan, yahut bunlar ı  kendilerine anlatabilecek bir vas ıtaya ihtiyaç 
gösteren avam tabakas ı  vardı . Diğer taraftan, bu kanun maddeleri, 
her bir müslüman ın elinde bulunabilecek şekilde ne ş redilememiş ti. 
Kur'ân nasslar ı , ilk devirde hususi sahifelerde tedvin edilmi ş  olarak 
Hazreti Peygamberin ve baz ı  sahabenin evlerinde mahfuz bulunuyor-
du. Sunnet ise hiç tedvin edilmemi ş ti. 

Bir başka cihetten, kanun maddeleri, te şri anında vukubulan ha-
diseler hakk ında ahkâm getirmi ş , fakat farazi hâdiselerle vukuu muh-
temel hadiseler hakk ında ahkâm vazetmemi ş ti. Halbuki müslümanlar 
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için, Hazreti Peygamber zaman ında olmayan ihtiyaçlar zuhur ediyor, 
yeni yeni hadiseler vukubuluyordu; fakat ilk devirden gelen nasslar 
aras ında, bu zuhurat ve vukuat ın hükmüne delâlet edecek bir şey bu-
lunmuyordu. 

İş te bu üç sebebe binâen, alim sahabiler ve ileri gelenleri, te şrl'in, 
yani yeni kanunlar yapma i ş inin üzerlerine vacip olduğunu ve hemen 
harekete geçmek gerekti ğ ini anlamakta gecikmediler. Bu i ş , önce Kur-
ân ve Sunnette varid olan ahkâm nasslar ından açıklanmağa ve tefsir 
edilmeğe muhtaç olanlar ını  müslümanlara aç ıklamak ve tefsir etmek, 
sonra Kur'ân âyetlerinden ve Hazreti Peygamberin hadislerinden h ıf-
zettiklerini müslümanlar aras ında yaymak, ve nihayet yeni yeni zuhur 
eden ve haklar ında nass bulunmayan hadiselerle ilgili fetvalar vermekti. 

Alim sahabiler, nasslar ın beyanı , neş ri ve hakk ında nass bulun-
mayan meseleler hakk ında fetva verme gibi, üzerlerine vacib gördük-
leri bu te şri i ş ini yürütmü ş lerdir. Bu bak ımdan bunlar, sahabe dev-
rinde te ş rri kuvveti ellerinde bulunduran ve müslümanlar ın kendilerine 
müracaatlar ı  hususunda Hazreti Peygamberin halefleri olan kimse-
lerdir. Te ş ri hakk ını , halifelerin tayini veya müslümanlar ın seçmesiyle, 
değ il, temayüz ettikleri şahsiyetleriyle kazanmış lardır. Bunların Haz-
reti Peygamberle sohbetleri uzun olmu ş , Kur'ân ve Sunneti h ıfz, ayet-
lerin nüzül ve hadislerin vürfıd sebeplerini mü şahade etmi ş lerdi. Bir 
çokları , Hazreti Peygamberin ictihad ında onun müşaviri idiler. 

Bu meziyetleri dolay ısiyle Kur'ân ve Sunnet nasslar ının açıklan-
masında, hakkında nass bulunmayan meselelerle ilgili ictihadlar ında 
ehil idiler. Müslümanların kendilerine müracaatlar ında ve kendile-
rinden sadır olan beyan veya fetvalar ında güvenilmeye lay ık idiler. 

Medine'de, fetva veren bu sahabilerin en me şhurları  ilk dört hali-
fe (Eb0 Bekr, Ömer, Osman, Ali) ile Zeyd İbn Sabit, Ubeyy İbn 
Kâ'b, Abdullah İ bn Ömer, Aişe; Mekke'de Abdullah İbn Abbâs, 
Kfıfe'de Ali İbn Ebi Tâlib, Abdullah İbn Mes' ıad; Basra'da Enes İbn 
Malik, Ebil Müsal-Eş 'ari; Şam'da Mu'az İ bn Cebel, Ubeyde ibnu's-
Samit ; M ı sır'da Abdullah İbn Amr ibni'l-As ve fetva vermekle bili-
nen diğer bazı  sahabilerdir. Bunlar ın sayılarının kadın ve erkek olmak 
üzere 130 a baliğ  olduğu bilinirse de en me şhurları  yukarıda zikrolu-
nan sahabilerdir. 

Bu müfti sahabilerin ço ğu, ilk zamanlar Medine'de ya şı yorlardı . 
İslami fetihlerin geni ş lemesinden sonra muhtelif ülkelere da ğı ldılar 
Bu sebeple, sahabe devrinin ilk zamanlar ında te ş ri, cemaatin ictihad ı  
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ile oluyordu; fakat sahabilerin da ğı lmasından sonra ferdi ictihad ba ş -
ladı . 

Sahabe Devrinde Teşri'in Kaynakları : 

Sahabe devrinde te şrlin ba ş lıca üç kayna ğı  vard ı . 1. Kur'ân, 
2. Sunnet, 3. Sahabe ictihad ı . Her hangi bir hadise zuhur etti ğ i, veya bir 
ihtilaf vukubulduğu zaman, sahabeden fetva ehli olanlar Kur'an' 
Kerime bakıyorlardı . Eğer vukuatın hükmüne delâlet eden bir nass 
bulunursa onunla hükmediyorlar, bulamazlarsa, ona delâlet edecek 
nassı  Sunnette ar ıyorlard ı . Yine bulamazlarsa, hükmü tesbit etmek için 
hakkında nass N/and olmu ş  baş ka bir meseleye k ıyasla, yahut te ş ri 
ruhunun ve halk ın masalihinin iktiza ettiğ i ş eyle ictihadda bulunuyor-
lardı . 

İctihadlarında, Kur'ân ve Sunnete müracaat hususundaki huccet-
leri, birçok ayette varidolan Allah'a ve Rasüle taatla, nizalarda Allah ve 
Rasüle müracaatla, ve Allah ve Rasülün hükümlerini teslim ile ilgili 
emirlerdi. 

İctihada müracaat hususundaki huccetleri ise, Hazreti Peygam-
berin, kendisine te ş ri ile ilgili bir vahy-i ilahi gelmedi ğ i zaman ictihada 
müracaat etmesi ve sahabenin bunu bizzat mü ş ahedeleridir. Keza Haz-
reti Peygamberin Sunnetinden varid olan baz ı  haberler de ictihad için 
açık bir delil te şkil ediyordu. Hazreti Peygamber, Mu'âz İbn Cebel'i 
Yemen'e gönderdi ğ i zaman ona ş öyle sormuş tu: "Ne ile hüküm vere-
ceksin ?". "Allah' ın Kitab ı  ile". "Onda bulamazsan ?" "Rasulu'llah ın 
Sunneti ile". "Onda da bulamazsan ?" " İ ctihad ımla". Hazreti Pey-
gamber Mu'az İbn Cebel'in bu cevab ından memnun olmuş  ve Allah'a 
hamdetmi ş tir. 

Sahabe, Kur'ân ve Sunnet nasslar ında, bazı  ahkamın talilinden, 
ahkâm te şrrinin halk ın masalihini gerçekle ş tirmek gayesine matuf 
bulunduğunu ve maslahat icabettikçe onun tahkiki için ahkam vazet-
menin müslümanlar üzerine vacib oldu ğunu anlıyorlard ı ; bu anlay ış  
da, ictihad için kesin bir delil te şkil ediyordu. 

Bu deliller dolay ısiyle, müfti sahabiler, zikretti ğ imiz bu üç kayna-
ğ a, tertip üzere (önce Kur'âna, sonra Sunnete, sonra da ictihada) mü-
racaat hususunda ittifak etmi ş lerdir. 

TeşTri Kaynaklar ın Tedvini Meselesi: 

Sahabe devrinde, Kur'an! Kerimden ahkâm âyetlerinin te ş kil 
ettiğ i ilk teş rri kaynağa vaki olan bir himmet, İ slam Hukukunda büyük 
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tesir icra eden bir keyfiyet olmu ş tur. Bu himmet, Kur'an' Kerimin 
tedvini zımnında ahkâm âyetlerinin de tedvini ve resmi elden kanuni 
bir yolla bütün müslümanlara ne şredilmesidir. Bu suretledir ki İ slam 
ülkesinin hangi buca ğı nda olursa olsun, her müslüman ın hiç bir ihti-
lafa yol açmadan bu âyetleri h ıfzetmesi ve nasslarm ı  öğ renmesi kolay-
'aşmış tır. 

Gerçi Hazreti Peygamber, hayat ında kendisine Kur'ândan vahye-
dilen âyetleri yaz ıp toplamalar ı  için bazı  kâtipler istihdam etmi ş ti. 
Kendisine bir ayet nazil olduğu zaman, bunu müslümanlara okuyor, 
vahiy kâtiplerinden haz ır olanlar ve sahabeden kendisi için yazmak 
arzusunda bulunanlar her nazil olan ayeti yaz ıyorlar, baz ı  sahabe de, 
ya heyetlerin hepsini, yahutta bir k ısmını  hıfzediyorlard ı . Ancak Haz-
reti Peygamberin hayat ında sürdürülen bu tedvin veya yazma i ş i, 
bazan yapraklar üzerinde, hazan ince beyaz ta ş lar üzerinde, bazan da 
hurma ağacından soyulmuş  kabuklar üzerinde oluyordu. Yaz ılan bu 
ayetler, onları  yazan vahiy kâtiplerinin, di ğer sahabilerin yanlar ında 
ve Hazreti Peygamberin evinde kahyordu. Bu devirde bunlar bir mec-
mua halinde biraraya getirilmemi ş ti. 

Ebü Bekr es-S ıddik'm hilafeti zaman ında ridde harplerinin zuhuru 
ve bir çok sahabenin bu harplerde vefat etmeleri, idarecilerde, bu saha-
bilerden her hangi birinin yan ında bulunan Kur'ân sahifelerinin zâyi 
olması  endişesini doğurdu. Bu endi şe ile, Ebü Bekr'e ayr ı  arı  sahife-
lerde tedvin edilmiş  olan Kur'ân âyetlerinin biraraya getirilmesi tav-
siyesinde bulundular. Bu suretle da ğı nık olan Kur'ân âyetleri bir mec-
mua haline gelmi ş  olacaktı . EH Bekr, en me şhur vahiy kâtiplerinden ve 
Kur'an en iyi h ıfzedenlerden Zeyd İbn Sâbit'i bu i şe memur etti. 
Zeyd, bu dağı nık müdevvenatı  vahiy kâtiplerinden ve kendileri için 
yazmış  olan sahabilerden ayn ı  âyetleri mukabele ederek toplama ğa, 
topladıklarını  sahabenin hafızasında bulunanlarla yeniden mukabele 
etmeğe baş ladı . Bu suretle, müretteb ve mazbut bir şekilde meydana 
gelen mecmua, vefatına kadar Ebu.' Bekr'in yanında kald ı ; sonra Ömer 
ibnu'l-Hattab'a, ondan da k ızı  ummul-mu'minin Hafsa'ya intikal etti. 

20 nci Hicri senede Halife Osman İbn Affan, bu mecmuay ı  Um-
mu'l-mu'minin Hafsa'dan alm ış  ve Zeyd İ bn Sabit'le baz ı  sahabeyi 
görevlendirerek muhtelif şehirlerdeki müslümanlara göndermek ve her 
müslümanın Kur'ânı  Kerime müracaat ım kolayla ş tırmak, lehçe fark-
ları  sebebiyle ihtilafa dü şmelerini önlemek için bu mecmuan ın başka 
nüshalar ımn da yazılarak ço ğaltılmasım istemiş tir. Zeyd İbn Sâbit 
ve diğer kâtipler mecmuadan alt ı  nüsha yazm ış lard ır. Osman, nüs- 
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halardan birini yan ında bırakmış , diğerlerini büyük mescidlere konul-
mak üzere Medine, Mekke, Küfe, Basra ve Ş am'a göndermi ştir. Bu 
suretle nüshalar, müslümanlar ı n kolayca hıfzedebilecekleri, tebdil ve 
tağyire uğ ratmadan nakledebilecekleri bir merci olmu ş tur. Yine bu 
tedvin sayesinde, te ş ri yönünden ahkâm âyetlerinin yaz ı lı  ve ş ifahi 
olarak nakli tevatür derecesine ula şmış  ve kat'iyyet kesbetmi ş tir. 

İ kinci te ş rri kaynak olan ve Sunnetle gelmi ş  bulunan ahkâm 
nasslarına gelince, di ğer bütün Sunnet gibi bunlar da sahabe devrinde 
tedvin edilmemiş tir. Her ne kadar ikinci Halife Ömer İ bnu'l-Hattab, 
bidayette Sunnetin tedvinini dü şünmü ş se de, sahabe ile yaptığı  müşa-
vereden sonra, tedvin edilmesi halinde Kur'an ile kar ış masından kor-
karak dü şüncesini gerçekle ş tirmekten vazgeçmi ş tir. Bu suretle, Ab-
dullah İ bn Amr ibni'l-As' ın Sâchka ismini verdiğ i ve bizzat Hazreti Pey-
gamberden i ş itmiş  olduğu hadisleri toplad ığı  sahife müstesnâ, birinci 
asır, Sunnet tedvin edilmeden geçip gitmi ş tir. 

Her ne kadar sahabe, bu devirde Sunneti tedvin etmemi ş se de, ri-
vayetindeki güveni sa ğ lıyacak ve ravilerini ara ş tırmaya tâbi tutacak 
lüzumlu bazı  ihtiyat tedbirleri almaktan da geri kalmam ış tır. Mesela 
Ebfı  Bekr, bir ş ahidin teyidi olmad ıkça her hangi bir râviden hadis al-
mıyordu. Ömer, râviden, rivayet etti ğ i hadis için kesin bir delil istiyor; 
Ali ise, yemin talebediyordu. Ne var ki bu tedbirler, Sunnetten bekle-
nen gayenin tahakkukunu gerçekle ş tirmiyor, tedvin makam ına kâim 
olmuyordu. 

Islam' ın fecrinde Sunnetin tedvin edilmemi ş  olmasından iki büyük 
netice ortaya ç ıkmış tır. Birisi, müslüman alimlerin, hadis râvilerini ve 
güven derecelerini ara ş tırmak hususunda büyük gayret sarfetmek zo-
runda kalmalar ıdır. Bunun neticesi olarak hadisler, ravileri itibariyle 
iki kı sma ayrılmış , bir kısmına vürüdu kat'i olan hadisler, di ğer bir 
kısmına da vürfıdu zanni olan hadisler denilmi ş tir. Vürfıdu zanni 
olan hadisler de, sahili, hasen ve zay ıf olmak üzere üçe ayr ılmış tır. 
Bu suretle hadiste rivayet ilmi doğmuş  ve bu konuda bir çok kitap te-
lif edilmiş tir. 

Sunnetin tedvin edilmemi ş  olmasının ortaya ç ı kardığı  diğer ne-
tice ise, müslümanlar ın, Kur'ân üzerinde birle ş tikleri gibi, Sunneti 
ihtiva eden belirli bir mecmua üzerinde ittifak etmemi ş  olmalarıdır. 
Bu da, Sunnetin bir huccet ve te şrri bir kaynak olup olmayaca ğı  
hususunda ihtilafa yol açan kasden veya hataen tahrif, ziyade ve nok-
sanlık ihtimallerini kuvvetlendirmi ş tir. 

26 



Teşrlin üçüncü kaynağı na, yani baz ı  müfti sahabllerin ictihad-
larına gelince, bu devirde, bunlardan da hiç bir şey tedvin edilmiş  
değ ildir. Onların, kendi fetvalar ı  hakkındaki takdirleri şu merkezdedir 
ki bunlar, ferdi görü ş lerden ibarettir. Eğer bu görü ş ler isabetli ise 
Allah'tand ır ; hatal ı  ise kendilerindendir. Bu sebeple hiç biri, fetvas ı  
ile bir diğerini, veya her hangi bir müslüman ı  ilzam etmemi ş tir. Çok 
defa Ömer, Ebû Bekr'e, Zeyd ibn Sâbit, Abdullah ibn Abbas'a fet-
valarıyle muhalefet etmi ş lerdir. Sahabenin, ahkam ı  üzerinde ihti-
laf ettikleri hadiseler pek çoktur. Kulland ıkları  deliller, tetkik ve ara ş -
tırmada sâhip olduklar ı  hürriyetin derecesine ve masalihin celbi ile mef-
sedetin def'i hususunda sarfettikleri gayrete delâlet eder. 

Sahabe Devrinde Te şrri Yol: 

Sahabe devrinde te ş rri kuvveti elinde bulunduranların bu konuda 
takip ettikleri yol, te ş rri kaynaklara göre düzenleniyordu. Kur'ân 
ve Sunnette, aniden zuhur eden bir hâdisenin Irtikmüne delâlet eden 
bir nass bulurlarsa, bu nass üzerinde duruyorlar ve onun bu hâdiseye 
tam ve sahih bir tatbikini sa ğ layabilmek için te ş rri gayretlerini, bu nas-
sın anla şı lması  ve ondan kasdedilen mana= bilinmesi üzerinde tek-
sif ediyorlard ı . Te ş rri kuvvetleri bunun dışı na çıkmıyordu. Eğer Kur'-
an ve Sunnette o hâdisenin hükmüne delâlet edecek bir nass bulamaz-
larsa, hüküm istinbatı  için içtihada gidiyorlard ı . Bu ictihadlarmda, 
Hazreti Peygamberle olan sohbetleri, onun te ş ri ve ictihadını  müşahede-
leri ve te ş rrin esrar ve prensiplerine vukuflar ı  sayesinde kazand ıkları  
melekeye istinad ediyorlard ı . Bazan, hakk ında nass bulamad ıkları  
hâdiseyi, hakkında nass bulunan diğer bir hâdiseye kıyas ediyorlar; 
bazan, mefsedetin def'inin, yahut maslahat ın iktiza ettiğ i şeyi vazedi-
yorlar ve bunda hiç bir kayda tabi olmuyorlard ı . Bu suretle, hakk ında 
nass bulunmayan meselelerdeki ictihadlar ı , halkın ihtiyaç ve masali-
bini kar şı lamak yönünden çok daha geni ş  bir saha kazanm ış  oluyordu. 
Nitekim islam'a de ğ iş ik ırklara mensup bir çok milletler ve ülkeler 
girmiş , fakat bu ictihad hürriyeti, her türlü muamelelerinde ve her 
türlü ihtiyaçların ın karşı lanmasında te ş rie ve kanun yapma i ş ine kefil 
olmuş tur. 

Sahabe, ilk zamanlarda, yani Ebfı  Bekr'in hilâfetinde ve Ömer'in 
hilâfetinin ilk devirlerinde, hakk ında nass bulunmayan meselelerdeki 
teş rri salâhiyetlerini, sahabe ileri gelenlerinden müte şekkil bir cemiye-
te bırakmış tı . Bu sebeple onlardan sad ır olan bir hüküm bu cemaatin 
hükmü sayılıyordu. 
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Bağavrnin Mesâbilm's-Sunne adlı  kitabında rivayet ettiğ i bir ha-
ber buna delâlet eder. Ba ğavi der ki: "Ebtsı  Bekr, kendisine her hangi 
bir ihtilaf arzolunduğunda Kitâbu'llaha bakar, has ımlar aras ında hü-
küm verecek bir nass bulursa onunla, bulamazsa, hakk ında Hazreti 
Peygamberin Sunnetinden bildi ğ i nassla hükmederdi. Sunnette de böy-
le bir nass olduğunu hatırlayamazsa, müslümanlara sorar ve ş öyle 
derdi: "Bana ş öyle bir mesele geldi; Hazreti Peygamberin buna benzer 
bir mesele hakk ında hüküm verdiğ ini biliyor musunuz ?" Sahabe, 
Ebtı  Bekr'in etrafında toplan ır, her biri, Hazreti Peygamberin bu me-
sele ile ilgili hükmünü zikrederdi. Bunun üzerine Eb ıl Bekr: "Peygam-
berimizden bunu bize h ıfzeden bir kimse bulundurdu ğu için Allah'a 
hamdolsun" diyerek dua ederdi. E ğer Hazreti Peygamberden böyle 
bir hüküm hat ırlayan kimse ç ıkmazsa, sahabe ileri gelenlerini toplar 
ve onlar ın ittifak ettikleri görü ş  üzerine hükmederdi". 

"Ömer ibu'l-Hattab da böyle yapard ı . Kur'ân ve Sunnette her 
hangi bir hüküm bulamazsa, Ebil Bekr'in bu mesele ile ilgili bir hükmü 
bulunup bulunmadığı na bakard ı . Eğ er Ebtsı  Bekr'in bir şeyle hüküm ver-
diğ ini görürse, o da onunla hüküm verirdi. Bulamazsa, sahabe ileri 
gelenlerini toplar ve ittifak ettikleri görü şe göre hüküm verirdi". 

Bu gibi ictimalarda görü ş  ayrı lıkları  nadiren olurdu. Çünkü top-
lantıya iş tirak eden te ş rie vak ıf sahabe ileri gelenlerinden her biri, di-
ğerlerine, çe ş itli yönlerden görü şünü, istinad ettiğ i hakka ve savaba 
yöneltici delillerini aç ıklardı . Haklarında "sahabenin bunun üzerinde 
icma'ı  vardır" denilen ahkam ın çoğu, sahabe devrinin bu bölümünde 
vazolunmu ş tur. 

Ancak, Allah Ta'ala bir çok ülkenin fethini müslümanlara müyes-
ser kı ldıktan ve sahabe ileri gelenlerinin yeni fethedilen bu ülkelere da-
ğı lmasından sonra, Medine'de bulunan halifenin, hakk ında nass bu-
lunmayan bir hadise zuhur ettikçe, Kfife'de, Basra'da, Ş am, Mı sır ve 
diğer beldelerdeki sahabe ileri gelenlerini toplamas ı  ve onlar ın ha-
dise ile ilgili fikirlerini almas ı  kolay değ ildi. Bu sebeple te şri salâhi-
yetine sahip sahabiler, te ş rri görevlerini, ya ferden, yahutta daha faz-
la sahabenin bulunduğu yerlerde cemaat halinde yapma ğa devam et-
tiler. Bu suretle, müslüman ülkelerin her birinden, orada bulunan sa-
habi sayı sı  nisbetinde, hakkında nass bulunmayan meselelerle, veya 
nassların tefsir ve tebyini ile ilgili fetvalar sad ır olmağa baş ladı . Bunun 
neticesi olarak da, sahabe aras ında, sadır olan bu ahkam ile ilgili bir 
çok ihtilaf zuhur etti. Bu ihtilaflar ın muhtelif sebepleri vard ı : 
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1. Kur'an ve Sunnet ahkam ına ait nasslarm ço ğu, murad edilen 
manâya delâlet yönünden kat'i de ğ il zanni idi. Nass ın bir manâya gel-
me ihtimali olduğu gibi, bir ba şka manâya gelme ihtimali de vard ı . 
Bunun sebebi, çok defa bir nassda lugat yönünden mü ş terek yaz ı lış -
lı  iki veya daha fazla manâya gelen laf ızların bulunmas ı  idi. Bazan tah-
sis ihtimali olan fakat amm ı  ifade eden, bazan takyid ihtimali olan 
fakat mutlak ifade eden bir laf ız bulunuyordu. Her kanun vaz ı 'l sa-
habi, bunlar ı  kendi nazar ında müreccah olan karineler yard ımıyle ve 
kendi zâviyesinden de ğerlendiriyor, veya manaland ırıyordu. Sahabe-
nin, bir nass ı  anlayış larındaki ihtilaflar ı  dolayısiyle, cüz'i meselelerde 
zuhur eden ihtilaflar ı  cidden çoktur. 

2. Sunnet bu devirde henüz tedvin edilmemi ş  olduğu için, belirli 
bir sunnet mecmuas ı  üzerinde ittifak sa ğ lanmamış , müş tereken müra-
caatı  temin edebilecek ş ekilde müslümanlar aras ında ne ş redilmemi ş ti. 
Bununla beraber, rivayet yolu ile ve hafıza yard ımı  ile naklediliyordu. 
Bu sebeple, M ı sır'daki müftinin bildiğ i bir Sunneti, D ıma ş k'taki müf-
tl bilmiyordu. Yine bu sebeple, bir Sunneti bilmeyen bir müftinin, onu 
ba şkasından öğ rendikten sonra fetvas ından rücü etmesi çok görülen 
olaylardand ı . 

3. Sahabenin ya şadığı  çevreler birbirinden farkl ı  olduğu gibi, 
te şrie konu olan masalih ve ihtiyaçlar ı  da değ iş ik idi. Mesela Medine-
de Abdullah İbn Ömer'e târi olan bir hâdise, Ş am'da Mu'aviye'ye, ve-
ya Kilfe'de Abdullah İbn 	târi olmuyordu. Çevrelerin çe ş itli 
yönlerden birbirinden farkl ı  olması  dolayı siyle masalihin ve ahkâm 
te ş riine götüren âmillerin takdiri hususunda da görü ş  ayrıhkları  olu-
yordu. 

Zikrettiğ imiz bu üç sebep dolay ı siyle sahabeden ayn ı  vak'a ile 
ilgili muhtelif fetvalar ç ıkmış tır. Ancak her birinin de fetva verdiğ i 
mesele hakk ında delilleri vard ı . 

Sahabilerin, te şri'de takip ettikleri yol tam manas ıyle İ slami 
bir yoldu: Yaln ız ihtiyac ın gerektirdi ğ i şeylerde te ş rie gitmek, te ş ri 
ile hadiselere sebkat etmemek, masalih ile bir yürümek, te ş ride kolay-
lık ve hafifli ğe riayet etmek ba şhca esaslar ı  teşkil ediyordu. 

Sahabe Devrinin B ıraktığı  Tesrri Eserler: 

Sahabe devrinin b ıraktığı  teşri'i eserler üçtür: 

1. Kur'an ve Sunnete ait ahkâm nasslar ının kanuni ş erhi. Sahabe 
müctehidleri, zuhur eden hadiselere tatbik etmek için nasslar ı  tetkik 
ettikçe bu nasslar ın anla şı lması  ve murad olunan manalar ı  hakkında 
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görüş  sâhibi oluyorlard ı . Bu görüş lerin değerlendirilmesinde ise, ön-
ceden iktisab etmi ş  oldukları  dil ve te ş rie ait melekeleriyle üzerinde dur-
dukları  teş rri hükme, Kur'âmn nüzül ve Sunnetin vürf ıd sebeplerine 
istinad ediyorlard ı . İş te bu görü ş lerin mec ınflundan, ahkâm nasslar ı  
için, onların tefsiri, mücmel olanlar ının beyan ı  ve tatbik yönleri hak-
kında en güvenilir merci say ılan kanuni bir şerh vücut buldu. Bu hu-
sus, İ bn Abbâs'a nisbet olunan tefsir ile, İ bn Cerir et-Tabarrnin tef-
siri gibi rivayete dayanan tefsir kitaplar ında açıkça görülür. 

2. Hakkında nass bulunmayan meseleler hakk ında sahabeden 
sadır olan fetvalar. Sahabe müctehidleri, Kur'ân ve Sunnette, vukubu-
lan hâdiselerin hükmüne delâlet edecek bir hüküm bulamad ıkları  za-
man, her hangi bir yolla hüküm istinbat etmek için ictihadda bulun-
muş lar ve bu istinbatla muhtelif ülkelerde muhtelif hadiseler hakk ında 
bir çok hüküm vazetmi ş lerdi. Devirlerinin ilk zamanlar ında onlardan 
sadır olan fetvalar, daha sonraki fatvalar ından farklı  bir mahiyet arze-
diyordu. Çünkü evvelkiler, çok kere cemaatin ictihad ından sad ır 
olduğu halde, sonrakiler ferdlerin ictihad ından sad ır olmuş tu. 

Sunnetin tedvini ile me şgul olan baz ı  hadisçiler, muhtelif ahkâm 
bâblan içerisinde, Sunnetle birlikte sahabe fetvalar ını  da tedvin etti-
ler. Üçüncü te ş rri devre geldiğ imiz zaman da aç ıklanacağı  gibi, bu fet-
valarla ihticac, imamlar ın ihtilaf konular ından biri olmu ş tur. İmam-
lardan baz ı ları  bu fetvalar d ışı na çıkmamış , bazılan ise, onlara muha-
lefet etmi ş lerdir. 

3. Bu devirde, hilafet ve halife i ş inde siyasi hızbi bölünmeler ba ş -
lamış , sonra da te ş ride tehlikeli tesirler icra edecek dini bir şekle in-
kı lab etmiş tir. Bu bölünme, Osman İbn Affan' ın katli üzerine ortaya 
çıkmış , halk Ali İbn Ebi Tâlib'e bey'at etmi ş ken, Mu'aviye İ bn Ebi 
Sufyân buna muhalif kalm ış , iki fırka aras ında baş layan harp, nihayet 
iki hakemin tahkimi ile son bulmu ş tur. Müslümanlar aras ındaki bu 
bölünme, üç fırkanın zuhuruna yol açmış t ır: Havaric, ş i'a ve ekseri-
yeti te şkil eden ehl-i sunnet. 

Havaric: Osman İ bn Affân' ı  hilâfetindeki siyasetinden dolay ı  
ayıblayan ve ondan ho ş lanmayan bir gurup müslümand ır. Bunlar, 
tahkimi kabul ettiğ i için Ali'den, hilafeti zorla ele geçirdi ğ i için de Mu-
aviye'den ayn ı  derecede ho ş lanmamış lar ve hepsine kar şı  çıkmış lardır. 
Görü ş lerinin esas ı , halifenin müslümanlar tarafından hür bir seçimle 
ve ister Kure ş i ister gayr-i Kure şi, ister Habe ş i köle olsun, hilâfete 
layık kimseler aras ından seçilmesi laz ımdır. Halifeye itaat, ancak 
Kur'ân ve Sunnet hududlar ı  içinde kald ığı  müddetçe vacibtir. Eğer bu 
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hududlar ı  tecavüz ederse ona isyan vâcib olur. Hariciler, bu görü ş le-
rinin teyidi ve muhas ımlarından intikam al ınması  babında bütün ş id-
det vas ı talarım kullanarak harekete geçmi ş lerdir. 

Ş ra: Ali İbn Ebi Tâlib'i ve zürriyyetini seven ve bu sevgide ifrata 
giden müslümanlardan bir cemaattir. Görü ş leri, Ali ve zürriyyetinin, 
hilafete ba şkalar ından daha lay ı k olmaları  esasına dayanır. Çünkü 
Ali, Hazreti Peygamberin kendisinden sonra hilafeti vas ıyyet ettiğ i 
yegâne vas ıy idi. Ş i'a, sonralar ı , hilâfetin tevarüsü yönünden Keysa-
niyye, Zeydiyye, ismailiyye ve Caferiyye denilen fırkalara bölünmü ş -
tür. Bu fırkalardan her biri, hilâfetin, Ali'nin zürriyyetinden bir kola 
ait olduğunu iddia etmi ş tir. 

Ehl-i Sunnet: Müslümanlar ın ekseriyetini te şkil eden bu cemaat, 
ne havaricin ve ne de şran ın yolunda gitmi ştir. Hilafetin bir kimseye 
vasiyyet edildiğ i görü şünde de değ illerdir. Ehl-i Sunnete göre halife 
eğer bulunursa Kurey ş 'ten seçilir. Halifeler ve di ğer sahabiler aras ında 
fazilet üstünlü ğü iddiasında bulunmazlar. Aralar ında meydana gelen 
ihtilaf ve husumetleri, siyasi meselelerde ortaya ç ı kmış  ictihad eseri 
olarak tevil ederler; bunlar ın da küfür ve imanla hiç bir ilgisi yoktur. 

Bu üç fırka aras ındaki siyasi bölünmenin te şrri faaliyet üzerinde-
ki tesiri çok büyük olmu ş tur. Çünkü Havaric Osman, Ali ve Mu'a-
viye ile bunlardan her hangi birine yard ım eden sahabiler tarafından 
rivayet edilmi ş  hadislerle varid olan ahkam ı  kabul etmemi ş lerdir. Bu 
sahabilerin bütün hadislerini, görü ş lerini ve fetvalar ını  reddetmi ş ler, 
kendi ulemalar ının görü ş  ve fetvalar ını  almış lardır. Bu sebeple hava-
ricin kendilerine has "fıkıh" ları  vücut bulmu ş tur. 

Ş i'a da havaric gibi, ekseri sahabenin Hazreti Peygamberden ri-
vayet ettikleri hadisleri reddetmi ş ler, görü ş  ve fetvalar ına itimad gös-
termemiş lerdir. Her gurubun itimad etti ğ i hadis ve fetvalar, al-i beyt-
ten gelen kendi imamlar ının rivayet ettikleri hadislerle yine onlardan 
sadır olan fetvalard ır. Bu sebeple şranın da kendilerine has "fıkıh" 
ları  ortaya ç ıkmış tır. Bugün ş raya ait matbu bir çok f ıkıh kitab ı  var-
dır. 

Müslümanların ekseriyetine, yani ehl-i sunnete gelince, bunlar, 
sahabe aras ında hiç bir tefrik yapmaks ızın adil ve sika olan râviler ta-
rafından rivayet edilmi ş  bütün sahih hadisleri kabul ve onlarla ihticac 
etmiş lerdir. Keza, ileride de aç ıklanacak' üzere, sahabenin bütün fetva 
ve görü ş lerini almış lardır. Bu sebeple ehl-i sunnet ahkam ı , veraset, 
vas ıyyet, baz ı  evlenme akıdleri ve diğer meselelerde havaric ve ş l'a 
ahkami ile uyu şmamaktad ır. 
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Burada, sahabeden baz ı  teşri ileri gelenlerinin şahsiyetleri ile ilgi-
li bir nebze malumat verilecektir. Bunlar, Medine'den Zeyd İbn Sa-
bit, Mekke'den Abdullah İ bn Abbâs, Irak'tan Abdullah İ bn Mes'ûd, 
Mı sır'dan Abdullah İbn Amr 

Zeyd İbn Sâbit 

Zeyd İbn Sâbit ibni'd-Dahhak en-Neccari el-Ensari, Hazreti 
Peygamber Medine'ye geldi ğ i zaman henüz 11 ya ş larında idi. O sı -
ralarda Kur'an! Kerimden nazil olmu ş  bulunan 16 süreyi de h ıfzetmiş -
ti. Hendek ve daha sonraki gazvelere i ş tirak etmi ş ; Tebuk'te Umare 
İbn Hazm'in ta şı dığı  Benu'n-Naccâr sanca ğı , Hazreti Peygamber 
tarafından al ınmış  ve Zeyd İbn Sabit'e verilmi şti Umare bunun se-
bebini sorduğu zaman Hazreti Peygamber şu cevab ı  vermi ştir: "Kur-
an mukaddemdir. Zeyd ise Kur'an! Kerimi senden daha çok bilmek-
tedir". 

Zeyd İ bn Sâbit, Hazreti Peygamberin vahiy kâtipli ğ ini yaptığı  
gibi, yabancı  milletlere göndereceğ i mektuplar ı  da yazıyordu. Kendi-
sinden gelen bir rivayette şöyle denilmektedir: "Hazreti Peygamber 
bana dedi ki: Ben ba şka kavimlere mektup yaz ıyorum. Fakat bunu 
kaleme alanlar ın, benim söylemek istemedi ğ im şeyleri ilave edip söy-
lediklerimi noksanla ş tıracaklar ından korkuyorum. Suryan dilini öğ -
ren. Bunun üzerine bu dili 17 günde ö ğrendim". Zeyd ibraniceyi de 
15 günde öğ renmiş ti. 

Ebû Bekr ve Ömer'in hilafetlerinde onlar ın da kâtipliğ ini yapmış , 
Osman devrinde ise Baytul-mâle nezaret etmi ştir. Ömer olsun Osman 
olsun, hacc için Mekke'ye gittiklerinde, Medine'de Zeyd'i istihlaf eder-
lerdi. Ebû Bekr ve Ömer'in i şaretleri üzerine Kur'ân ı  cemeden sahabi 
Zeyd İbn Sâbit olmu ş tur. Ebû Bekr onun hakk ında ş öyle derdi' "Sen 
sika (güvenilir) bir gençsin; seni itham etmem. 

Zeyd İbn Sabit Medine'de kaza, fetva, k ıraat ve feraiz mesele-
lerinde bir önderdi. Hazreti Peyganiber ashab ına daima onu tavsiye 
ederdi. Onlara "size Zeyd'i farz k ı lıyorum" dediğ i sahih rivayetler ara-
sında yer al ır. Sa'bl'ye göre Zeyd, iki şeyde halka galebe çalm ış tır: 
Feraiz ve Kur'ân. İbn Abbâs ise Zeyd hakk ında ş öyle demiş tir: "Haz-
reti Muhammed (A. S.) in ashab ından olanlar bilirler ki, Zeyd İbn 
Sabit ilimde rüsilh bulan kimselerdendir". 

Netice itibariyle Zeyd, İ slami ilimlerde geni ş  bir ittıla ve kuvvetli 
bir anlayış a sahipti. Ahkâm istinbat ında üstün bir kudret, hakk ında 
nass bulunmayan meselelerde sahih görü ş  sâhibi idi. Nitekim Suley- 

32 



man İbn Yesâr onun hakk ında ş öyle demi ştir: "Ne Ömer ve ne de 
Osman, kaza, feraiz ve fetva meselelerinde hiç kimseyi Zeyd İ bn 
Sâbit'e takdim etmemi ş lerdir". 

Zeyd İbn Sâbit'in, Hazreti Peygamberden 92 hadisi rivayet edil-
miş tir. Bunlardan be ş i üzerinde Seyhan (Buhari ve Muslim) ittifak 
etmiş lerdir. Buhari be ş i ile, Muslim ise biri ile infirat etmi ş tir. 

Zeyd İbn Sabit Hicretin 51 nci senesinde vefat etmi ş tir. Allah on-
dan raz ı  olsun. 

Abdullah İbn Abbâs 

Hazreti Peygamberin amcas ı  oğ lu Andullah İbn Abbâs İbn Abdi'l-
Muttalip el-Ha ş imi, ilminin çokluğu dolayısiyla kendisine alim mana-
sında "hıbr" ve deniz manas ında "bahr" denilmi ş tir. Hicretten üç sene 
önce dünyaya gelmi ş tir Hazreti Peygambere getirildi ğ inde onu göğ -
süne bast ırarak dua etmi ş  ve "Allah ım, onu dinde fakih k ıl ve ona te-
vili öğret" ; bir rivayette de "ona hikmeti ö ğ ret" demi ş tir. Bu dua ne-
ticesidir ki, fetva ve tefsir ilminde riyaseti elinde tutmu ş tur. İbn Abbâs, 
sahabenin en çok fetva vereni idi. Bu sebeple, "Abadile" ismiyle ş öh-
ret kazanan dört Abdullah'tan ve en çok hadis rivayet eden (muksi-
dm) altı  sahabiden biri idi. Kendisinden 1660 hadis rivayet edilmi ş tir. 
Bu hadislerden 96 s ı  muttefekun aleyh'tir. Buhâri 120, Muslim ise 49 
hadisle infirad etmiş tir. 

Merviyyatının çoğu büyük sahabilerdendir; çünkü Hazreti Pey-
gamber vefat ettiğ i zaman İbn Abbâs henüz 13 ya şı nda idi. Sahabe 
tarafından hadis ve ilim olarak toplanm ış  ne varsa onlar ı  öğ renmek 
için büyük gayret sarfetmi ş tir. Bu konuda kendisi ş öyle demektedir: 
"Hazreti Peygamberin bütün hadislerini Ensarda buldum. Bir adama 
geliyor ve onu uyur görüyordum; uyand ırılmasım isteseydim uyandı -
rı lırdı . Fakat kapı sında, rüzgar ın yüzüme fırlattığı  kum altında, o 
uyanıncaya kadar oturuyordum. Uyand ıktan sonra soracağı mı  soru-
yor ve oradan ayrı lıyordum". 

İ lminin vüs'ati, huccetinin kuvveti ve zihninin aç ıklığı  dolayısiyle 
Ömer ibnu'l-Hattab ona yak ınlık gösterir, ya şı nın küçük olmas ına 
rağmen onu tazim eder, iltifat ım ondan esirgemezdi. Bir defas ında 
Abdurrahman İbn Avf Ömer'e "bizim o ğullarımız da onun gibidir" 
demiş ti de, Ömer ona: "O bildi ğ in cihetten üstündür" diye cevap ver-
miş ti. Ömer bu sözü ile, İbn Abbas' ın ilim yönünden üstünlüğüne işa-
ret etmek istemi ş ti. 
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İbn Abbas' ın edeb yönünden de ayr ı  bir mevkii vard ı . Bir gün 
Ömer ibnu'l-Hattab, di ğ er sahabilerle birlikte ona da bir şey sormu ş tu. 
İ bn Abbâs "onlar söylemeden ben söylemem" cevab ını  vermi ş ti. 
Ömer'e göre İbn Abbâs, gençlerin en güzeli, ahlak bak ımından en üs-
tünü ve Allah' ın Kitab ını  en iyi anlayan ı  idi. Buhari "Nasr" süresinin 
tefsirinde İbn Abbâs'dan ş öyle bir haber rivayet etmi ş tir: Bir gün 
Ömer, Bedr gazvesine i ş tirak etmi ş  olan sahabeyi ve bu arada beni de 
davet etmi ş  ve bize ş öyle demi ş ti : "Allah Ta'alân ın "izâ ca'e nasru'llahi" 
âyeti hakk ında ne dü şünüyorsunuz?" Baz ıları  "bizi muzaffer k ıldığı  
ve bize fetih ihsan ettiğ i zaman Allah'a hamd ve istiğ far etmemizi em-
rediyor" demi ş , bazıları  da sükfıt etmiş lerdi. Bunun üzerine bana dön-
dü ve "sen de mi böyle dü şünüyorsun?" dedi. Ben "hayır" dedim. 
"Bu âyet Hazreti Peygamberi yüceltiyor ve bunu ilan ediyor". Buna 
karşı  Ömer "ben de senin söyledi ğ im gibi biliyorum" diye cevap verdi. 
Bu hâdise, İbn Abbas' ın anlayış  ve dü ş ünce kaabiliyetindeki kuvvet 
ve üstünlüğüne delâlet eder. 

Netice itibariyle İ bn Abbâs, ilim, fesahat, kemal ve zekâ vas ı f-
larını  en mükemmel bir ş ekilde kendisinde cemetmi ş  bir kimse idi. 
Çeş itli ilimlerde geni ş  ıttıla sâhibi idi. Ş iire, ensaba ve "eyyamu'l-
Arab" denilen ve Arablar ın harplerine ve kahramanl ıklarına taalltik 
eden destanlar ına valuftı . Kur'ânda varidolan her ş eyi, esbab-ı  nüzülü, 
feraizi, mağaziyi biliyordu. Tevrat ve Incil gibi di ğer kitaplara da ya-
bancı  değ ildi. İbn Mes'üd onun hakk ında ş öyle derdi: "Evet, Kur-
anın tercuman ı  İbn Abbas't ır". İ bn Ömer: " İ bn Abbâs, Muhammed 
(A. S.) in ashab ı  içinde, Muhammed (A. S.) e inzal olunan ı  en bilen 
kimse idi"; Ata " İbn Abbas' ın meclisinden daha kerimini görmedim; 
fıkıh ashabı  ondad ır; Kur'ân ashab ı  ondadır; ş iir ashab ı  ondadır. 
Hepsine de geni ş  bir vadiden takdim ederdi", Ubeydullah İbn Abdillah 
İ bn Utbe ise: "Hazreti Peygamberin hadislerini, Ebû Bekr, Ömer ve 
Osman (R. A.) ı n kazalar ını  İ bn Abbâs'tan daha iyi bilen, ondan daha 
fakih, Kur'ân tefsirini, arabcay ı , ş iiri ve feraizi ondan daha iyi anlayan 
bir kimse görmedim. Bir gün fıkıh için, bir gün tevil için, bir gün ma-
ğ azi için, bir gün ş iir için, bir gün "eyyamu'l-Arab" için oturur (ders 
verir) du. Hiç bir alim görmedim ki, onun meclisin otursun da kalbi 
mutmain olmas ın; ve birisi sual sorsun da onda ilim bulmas ın" demiş -
lerdir. 

Hayatının çoğu ilim yolunda, öğ renmek ve öğ retmekle geçmi ş tir. 
Ali'nin basra'da verdi ğ i görev dışı nda, imaret ve siyasetle me şgul ol-
mamış tır. Hicretin 68 senesinde 71 ya şı nda iken Taif'te vefat etmi ş tir. 
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Mekke ehlinin tefsir ve fıkıh ilmindeki mihveri İbn Abbâs idi. Allah 
ondan raz ı  olsun. 

Abdullah İbn Mes'bd 

Ebü Abdirrahman Abdullah İbn 	İbn Gafil el-Huzeli, 
bazan annesine nisbet edilir ve İbn Umm Abd de denilir. islam'a 
giriş i çok eskidir. Kendisi bu konuda ş öyle demi ş tir : "Beni alt ı  kiş inin 
altıncı sı  olarak görürsün. O zaman yeryüzünde bizden ba ş ka müslü-
man yoktu". İbn Mes'ûd, Kur'âm Kerimi ilk defa cehren okuyan ve 
Kureyş 'e dinleten kimsedir. Önce Habe ş istan'a, sonra da Medine'ye 
hicret etmi ş tir. Bedir, Uhud ve di ğ er bütün gazvelere i ş tirak etmi ş tir. 
Bedr'de Ebü Cehil'i öldüren odur. Hazreti Peygamberin Cennetle teb-
ş ii-  ettiğ i kimselerdendir. 

Hazreti Peygambere ş iddetle bağ lı  idi ve kendisini onun hizmetine 
vakfetmi ş ti. Onun sıvak ve taharet i ş lerini görür; kalktığı  zaman ayak-
kabılarını  giydirir, oturduğu zaman çıkartır ve elinde tutar; yürüdü ğü 
zaman önünde yürür ; y ıkandığı  zaman onu örter, uyuduğu zaman 
uyandırır, evine hicabs ız girerdi. Bu yüzden bir çoklar ı  onu Hazreti Pey-
gamberin akrabas ı  zannederdi. Buhari ve Muslim'in Ebû Mûsal-E ş -
ari'den naklettikleri bir haberde ş öyle denilmektedir: "Ben ve karde ş im 
Yemen'den geldik; bir müddet, ibn Mes'ûd ve annesinin, hazreti Pey-
gamberin yan ına çok girip çıktıklarını  ve ona bağhlıklarım gördüğü-
müz zaman, onlar ın ehl-i beytten olduklarına hükmettik". 

Huzeyfe'ye bir gün şöyle denilmi ş ti • "Siretinin güzelliğ i, hayr 
ve hidayeti yönünden Hazreti Peygambere en yak ın olan bir kimse 
söyle de ondan ö ğ renelim". Huzeyfe şu cevabı  verdi: "Biz, siretinin 
güzelliğ i, hayr ve hidayeti yönünden Hazreti Peygambere en yak ın İbn 
Umm abd'ten ba şka kimse tan ımıyoruz. Muhammed'in ashab ından 
olanlar bilirler ki, İbn Umm Abd, derece bak ımından Allaha en yak ın 
olanlardand ır". Ukba İbn Amir • "Muhammed (A. S.) e nazil olan 
Kur'ânı  Abdullah'tan daha iyi bilen bir kimse tan ımıyorum"; Ebü 
Mûsâ ise : "Zira o, biz i ş itmezken iş itiyor, biz girmezken giriyordu" 
demiş lerdir. İbn Mes'ûd, bizzat kendisinden gelen sahih bir habere 
göre, Hazreti Peygamberin a ğ zından 70 sûre öğ renmiş tir. 

İbn Mes'ûd'un 848 hadisi rivayet edilmi ş tir. Bunun 64 ü mütte-
fekun aleyh olup, Buhari 21, Muslim ise 65 hadisle infirad etmi ş lerdir. 

İbn Mes'ûd, fetva meselesinde sahabenin en mahiri, Kur'ân ve 
Fıkıhta en ileri geleni idi. Ömer ibnu'l-Hattab onu Kf ıfe'ye gönderdiğ i 
zaman, Kûfelilere ş öyle yazmış tı : Size Ammâr İbn Yâsir'i emir, Abdul- 
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lah İ bn 	muallim ve vezir olarak gönderdim. Her ikisi de Haz- 
reti Peygamberin Bedr'e i ş tirak etmi ş  necib ashab ındandır. Onlara 
iktida ve itaat edin, sözlerini dinleyin. 

İ bn Mes'ild Küfe'de kaldığı  müddetçe, Kfıfeliler ondan hadis ve 
fıkıh öğ renmi ş lerdir. O, onlar ın muallimi, kad ı sı  ve takip edecekleri 
yolun müessisi idi. Bu yol, hakk ında nass olmayan meselelerde re'y 
ile hükmetmekten ibaretti. Bu usûlü İbn Mes'ild'dan Alkama İbn Kays 
en-Naha'i, Alkama'dan da İbrahim en-Naha'i alm ış tır. İbrahim, 
Hammad İbn Ebi Suleymân' ın, İbn Ebi Suleyman ise EM.) Hanife'nin 
hocası  idi. 

İbn Mes'cıd, hayat ının sonlarına doğ ru Küfe'den Medine'ye 
gelmi ş  ve Hicri 32 senesinde orada vefat etmi ş tir. Allah ondan raz ı  
olsun. 

Abdullah İbn Amr 

Abdullah, babas ı  Amr Ibnu'l-As'tan 12 ya ş  küçük olup ondan ev-
vel Müslüman olmu ş tu. Kur'ân ı  ve daha önce gönderilen Kütüb-i 
semaviyyeyi en iyi bilenlerdendi. Sahabe aras ında temayüz etti ğ i di-
ğer bir husus da, Hazreti Peygamberden i ş ittiğ i hâdisleri h ı fzetmekle 
iktifa etmeyip bir de onlar ı  yazmas ı  idi. Bunun için Hazreti Peygam-
berden izin istemi ş , bu izni aldıktan sonra da ş öyle demişti: "Ya Ra-
sülallah, senin rıza ve gazab halinde iken söylediklerini de yazay ım 
mı  ?" Hazreti Peygamber onun bu sualine şu cevab ı  vermiş ti: "Evet, 
ben (hangi halde olursam olay ım) yalnız hak olan ı  söylerim". Elyti 
Hurayra ise, Abdullah' ın çok hâdis bildi ğin işaretle ş öyle derdi: 
"Hazreti Peygamberin hadislerini benden daha çok h ıfzeden kimse 
yoktu; yaln ız Abdullah İbn Amr müstesna; çünkü o yazard ı ; ben ise 
yazmad ım". Mucâhid de ş öyle demi ş tir : "Abdullah İbn Amr'e geldim 
ve yastığı nın altında sakladığı  sahifeyi almak istedim; bana mani oldu. 
Bunun sebebini sorduğum zaman da şu cevabı  verdi: Bu Sâdıka'dır. 
Hazreti Peygamberden i ş ittiğ im hadisler. Onunla benim aramda hiç 
kimse yoktur. Bu sahife, Allah' ın Kitab ı  ve va'z, bende kald ıkça dün-
yadaki hiç bir şey beni ilgilendirmez". 

Abdullah İbn Amr, babas ıyle Mı sır fethine şâhid olmuş  ve oraya 
yerle şmiş tir. Mı sırhlar ondan, yüzden fazla hadis rivayet etmi ş lerdir. 
Abdullah teş ri iş lerinde onlar ın önderi olmu ş tur; onlara fetva verir ve 
öğ retirdi. M ı sır müftisi Yezid İbn Habib ve Leys İbn Sa'd gibi tilmiz- 
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leri, bu ilmi ondan almış lardır. Abdullah İbn Mes'fıd Ktife'de ve Abdul- 
lah İbn Abbâs Mekke'de ne ise, Abdullah İbn Amr de Mı sır'da odur. 

İbn Sa'd'a göre Abdullah M ı sır'da vefat etmi ş  ve Hicri 77 senesin-
de evinde defnedilmi ş tir. Vefat ı  Abdu'l-Melik İ bn Mervan' ın hilâfe-
tine rastlar. Allah ondan raz ı  olsun. 
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3. TEDVİN ve MÜCTEHİD İMAMLAR DEVRI 

Bu devir, ikinci Hicri asır ile ba ş lar ve dördüncü asrm ortalar ında 
nihayet bulur. Müddeti takriben 250 senedir. Bu devrin "tedvin ve müc-
tehid imamlar devri" olarak isimlendirilmesi, kitabet ve tedvin i ş inin 
süratlenmesi sebebiyledir : Sunnet, sahabe, tabi'fın ve tebe'ut-tabi'in 
müftilerinin fetvalar ı , Kur'ân tefsirleri, müctehid imamlar f ıkhı , 
fıkıh ilmine ait risaleler, bu devirde tedvin edilmi ş tir. Tedvinin bu de-
rece süratlenmesinin sebebi de, ictihad ve te ş ri ricalinin bu devirde 
çoğalmas ı  ve hepsine de, vukubulan ve vukuu muhtemel bulunan 
hadiseler için kanun vaz' ında ve hüküm istinbatında büyük tesir icra 
eden te şri ruhunun nüftsız etmesidir. 

İslam te şrii bu devirde nema bulmu ş  ve olgunlaşmış  ve onun 
altın devri olmu ş tur. İ slam Devleti, hudutlar ının geniş liğ ine, iş lerinin 
ve ihtiyaçlarının değ iş ik ve çok olmas ına karşı lık, bu devir, ona, kanun 
ve ahkam yönünden zenginle ş tiren te şrri bir servet kazand ırmış tır. 

Bu devirde İ slam Fıkhının gelişmesine ve ictihad hareketinin sü-
ratlenmesine yol açan âmiller pek çoktur; fakat bu âmillerin en mühim-
leri ş öyle sıralanabilir: 

1. İ slam Devletinin hudutlar ı  bu devirde geni ş lemiş  ve bunun ne-
ticesi, cinsleri, âdetleri, muamele ve maslahatlar ı  değ iş ik bir çok mil-
letlerin idaresini üzerine alm ış tır. Mesela bu hudutlar, Ş arkta Çin'e, 
Garp'ta Endulus'e kadar uzanm ış tır. Bu ülkelerde ya ş ayan halk ın, 
kuzat ve vulatının kendisine müracaat edecekleri kanunlar ı , veya ferd-
lerin ba şvuracakları  fetvaları  olmas ı  gerekiyordu. Gerek kanun vaz-
ında ve gerekse fetva ç ıkarmada şer'i kaynaklardan ba şka bir kaynak 
mevcut değ ildi. Bu sebeple ulemâ, bütün gayretlerini bu kaynaklara 
müracaat üzerinde teksif ederek, devletin kar şı sına çıkan masalih ve 
ihtiyaçlarla ilgili ahkarm, şer'i nasslardan, bu nasslar ın ruhundan ve 
Safi tarafından ortaya konan delillerinden istihraç ettiler. Hattâ, 
yalnız devletin kar şı sına çıkan ihtiyaç ve masalihi kar şı lamak için ah- 
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kara vaz' ıyle iktifa etmeyip, ç ıkması  muhtemel farazi hadiseler için 
de ahkâm vazettiler. Bu te ş tl'i canlı lık, İ slam te şriini hüküm ihtiyacı  
içinde s ı kmadı  ; maslahatın gerektirdiğ i ihtiyaçlar ı  kar şı lamada âciz 
bırakmad ı . 

2. Bu devirde, kendilerini kanun vaz' ına ve ifta i ş ine hasredenler, 
te şrii yollar ı  kolaylaş tınlmış , güçlükleri giderilmi ş  olarak buldular. 
Zira te ş rri kaynaklar, önlerinde ve ellerinde oldu ğu gibi, bir çok ha-
diseler ve bir çok mü şkiller, kendilerinden önce selefleri tarafından 
halledilmiş ti. Kur'an Kerim tedvin edilmi ş  ve avamdan olsun havas-
tan olsun, bütün müslümanlar aras ında yayı lmış tı . Sunnet, büyük bir 
kısmı  ile ikinci asrın bidayetinden itibaren tedvin edilmi ş  bulunuyordu. 
Sahabe ve tabi'fın fetvalar ı  da böyle idi. Bu devir müctehidlerinin Kur'-
an ve Sunnete müracaat hususunda bulduklar ı  kolaylık ile selefleri 
olan sahabe ve tabriınun fetvalarından ve nasslann tefsiri ile ilgili 
eserlerinden inti şar eden nur, te şrri canl ı lıklarının ve semerelerindeki 
bolluğun baş lıca iki amili idi. Halef hem kendi aklm ın, hem de selefi-
nin akhnın semerelerini topluyordu. 

3. Bu devir müslümanlar ı , ibadat, muamelât, uldıd ve tasarrufat 
gibi bütün amellerinin, fiil ve hareketlerinin, İ slam dini ahkamma 
uyması  için ş iddetli bir arzu içinde bulunuyorlard ı . Bu sebeple, külli 
ve cüz'i bütün i ş lerinde ilim ve fıkıh sâhibi olan kimselere müracaat 
ediyorlar ve onlardan şer'i ahkâm istiyorlard ı . Keza valiler ve kad ılar 
da, kendilerine ula şan ihtilâfh meselelerde müftilere ve te ş ri ricaline 
başvuruyorlard ı . Bir taraftan ferdlerin di ğer taraftan kuzat ve vulât ın 
bu müracaatlar ı  neticesi, bu devir müctehidleri, ahkâm yönünden, 
semeresi bol ve ink ıtasız bir kaynak oldular. 

4. Bu devirde, kendilerine has kaabiliyet ve istidatlar ı  bulunan bir 
çok me şhur kimse yetiş ti. Yaş adıkları  çevre, onlar ın bu kaabileyet ve 
istidatlarının semereli bir yöne yönelmesinde yard ım etti. Bunun ne-
ticesi olarak, Ebil Hanife ve ashab ı , Malik ve ashab ı , Safri ve ashab ı , 
Ahmed ve ashab ı  gibi bir çok imam ve müctehidlerde te ş rri bir meleke 
tekevvün etti. İ slam Fıkhının gelişmesi ve devletin te ş rri ihtiyaçlar ının 
giderilmesi için bu melekeye uyuldu ve ondan geni ş  çapta istifade edil-
di. Bu devirde İslami çevre mezheb sahiplerinin ak ıllarını  da olgun-
laş tırrmş tı  ; çünkü iyi bir ak ıl, tıbkı  iyi bir tohum gibi, bakımlı  bir top-
rak ve mülâyim bir hava buldu ğu zaman semere verir. Fakat iyi bir 
tohumun, kötü bir toprakta ve pis bir havada hiç bir hayn yoktur. 
Tıpkı  iyi toprakta ve güzel havada bozuk tohumun hayra yaramad ığı  
gibi. 
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Bu Devirde Te şTri Kuvvet: 

Hicri birinci asrın sonlarında muhtelif ülkelerde ifta ve te ş ri gö-
revini elde tutan sahabilere tabi' ündan bir gurup mülâzemet etmi ş , 
Kur'an' onlardan almış , Sunneti onlardan rivayet etmi ş , fetvalarını  
bellemi ş , te ş riin esrar ını  ve ahkâm istinbat yollar ını  onlardan öğ ren-
miş lerdi. Bu tabi'fın aras ında fetva isteyenler bulundu ğu gibi, sahabe 
hayatta iken bizzat fetva verenler de vard ı . Mesela Medine'de Sa'id 
İbnu'l-Museyyib, Küfe'de Alkama İbn Kays ve Sa'id İbn Cubeyr fetva 
verenlerdendiler. Hattâ rivayet olundu ğuna göre, Abdullah İbn Ab-
bâs, kendisinden fetva talebinde bulunan Küfelilere "sizde Said İbn 
Cubeyr yok mu?" derdi. Bu tabrilere de, hayatlar ında, tabi'ut-tabi-
inden bir cemaat mülâzemet etmi ş  ve onlardan, onlar ın sahabeden 
aldıkları  Kur'ân ve Sunneti alm ış lar, sahabeden ö ğ rendikleri fıkhı  
ve te ş riin esrarını  bunlardan öğ renmiş lerdir. Tabi' ut-tabi'ine de, dört 
müctehid imam ın tabakas ından bir cemaatle, onların muasırları  olan 
teş ri ricali mülâzemet etmi ş lerdir. 

Sahabeden olan te şri ricali inkıraz bulup hayatta onlardan hiç 
kimse kalmayınca, onlar ın yerini, yani te ş rl'i kuvveti, talebeleri olan 
tabi'ün ald ı . Tabi' ün ise bu yeri, tabi'ut-tabi'inden olan talebelerine, 
bunlar da kendi talebeleri olan dört müctehid imam ve akranlar ına 
bıraktılar. 

Bütün İ slam ülkelerinde bulunan te ş ri ricali muhtelif tabakalara 
ayrılmış tır. Her tabaka ricali, seleflerinin, yani kendilerinden önceki-
lerin talebesi ve haleflerinin, yani kendilerinden sonrakilerin de üstad-
ları  idiler. Teş ri ricaline hayatlar ında mülâzemet edenler, onlardan 
ilim ve fıkıh alanlar, onlar ın vefatlar ından sonra, halkın ifta i ş lerini 
ellerine al ıyorlar ve üstadlar ının yaptıkları  iş leri yapıyorlard ı . Bu 
suretle, her ülkedeki te ş ri hareketi muttas ı l bir ş ekilde devam ediyordu. 

Medine'de, sahabeden te ş ri üstadlarının en me şhurları  Ömer 
İnbu'l-Hattab, Ali İbn Ebi Tâlib, Abdullah İbn Ömer ve Zeyd İbn 
Sâbit idiler. Bunlar ın en meşhur talebeleri Sa'id İbnu'l-Museyyib, 
Urva İbnu'z-Zubeyr ve Fukaha-i seb'adan olanlar; bunlar ın en me ş -
hur talebeleri ise Muhammed İbn Ş ihab ez-Zuhri ve Yahyâ İbn Sa'id 
idiler. Bunlar ise, ifta i ş ini Malik İbn Enes ve akranına devr etmi ş -
lerdir. 

Mekke'nin en me şhur te ş ri üstadı  sahabeden Abdullah İbn Abbâs 
idi. İ bn Abbas' ın en me şhur talebeleri Ikrime, Mücahid ve Atâ; bun-
ların talebeleri ise, Sufyan İbn Uyeyne ile Hicaz Müftisi Muslim İbn 
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Hâlid idiler. Bunlar da yerlerini, hayat ının ilk devresinde Ş âfiTye terk 
ettiler. 

Ktife'de te şri üstadlar ının en me şhuru Abdullah İbn 
idi. İbn Mes'ild'un en me ş hur talebeleri Alkama 'bn Kays ve Kad ı  
Şureyh; bunlar ın en me şhur talebesi ise EH Hânife'nin üstad ı  Ham-
mad İbn Ebi Suleyman'dı r. 

Mı sır'da en me şhur te ş ri üstadı  sahabi Abdullah İbn Amr İbni'l- 
s idi. Onun en me şhur talebesi M ı sır Müftisi Yezid İbn Habib; 

Yezid'in en me şhur talebeleri Leys İ bn Sa'd ve Benu'l-Hakem'den 
olan akran ıdır. Bunlar ın yerlerini terkettikleri en me şhur talebeleri 
ise hayat ının son devrelerinde Ş âfiTdir. 

Her tabakada yer alan bu te ş ri ricali, te ş rri kuvveti, halifelerin 
tayini veya halk ın seçmesiyle iktisab etmemi ş lerdir ; fakat üstadlar ı  
gibi, adalet, zabt, ilim ve fıkıh yönlerinden halkın güven ve itimadla-
larını  kazanm ış lar; vulât ve kuzât kazai meselelerde ve ihtilâfh hal-
lerde onlara müracaat edip sorduklar ı  gibi, ferdler de kendi mesele-
lerinde ve zuhur eden ihtiyaçlar ında onlardan fetva talebetmi ş lerdir. 
Her tabaka, nasslar ı  beyanlarında ve hakkında nass bulunmayan me-
selelerle ilgili fetvalar ında, seleflerinden ilim, güven ve müslümanlar ın 
itimadlarını  tevarüs etmi ş lerdir. 

Bu devirde te ş ri ricalinin ço ğu, şer'i ilimlerin tedrisi ve hadis ri-
vayeti ile me şgul oluyordu. Şureyh, Ş a'bi ve EKI Yfısuf gibi bazı  imam-
lar, devletin kaza i ş lerinde vazife alm ış lar, Ebil Hanife gibi di ğer baz ı  
imamlar ise resmi vazife almaktan çekinmi ş lerdir. Bununla beraber 
ifta i ş i, her hangi bir müftinin vazgeçebilece ğ i bir vazife değ il, ifasına 
muktedir oldukça, ticaret, ders v.s. gibi ş ahsi me şguliyetleri yan ında 
yapmas ı  gereken (vâcib) bir i ş  olmuş tur. 

Bu Devirde Te şri'in Kaynakları : 

Bu devirde te şrlin dört kaynağı  vardır: Kur'ân, Sunnet, icmâ 
ve kıyasla ictihad, yahut hangi yolla Olursa olsun istinbat. 

Müfti, Kur'ân veya Sunnette, hakk ında fetva istenen meselenin 
hükmüne delâlet edecek bir nass bulursa, bu nass üzerinde durur ve 
onun hükmünü tecavüz etmezdi. Her hangi bir nass bulamaz, fakat 
müctehid seleflerinin bu mesele ile ilgili bir hükmü üzerinde ittifak 
etmiş  olduklanm görürse, o da bu hükmü alır ve onunla fetva verirdi. 
Bu meselenin hükmüne delâlet eden ne bir nass ve ne de bir icmâ bu-
lamazsa, o zaman, Ş âri'm istinbat için ir ş ad ettiğ i yollarda ictihadda 
bulunur ve hüküm istinbat ederdi. 

41 



Teşrri Kaynaklarla ilgili Zuhurat: 

Bu devirde, birinci te şrri kaynak olan Kur'ân ı  Kerim üzerinde, 
onun hıfzı , zabtı  ve her hangi bir tahriften korunmas ı  ile ilgili iki zu-
hurat olmuş tur. Birincisi: Bir gurup müslüman ın, Kur'ânın bütününü 
ezberlemek hususunda gösterdikleri itinad ır. Bunların en me şhurları , 
hıfz, zabt ve itkanlar ıyle ş öhret kazanmış  yedi kurradır. Bunlar, ikinci 
Hicri as ırda âh ırete intikal edince, yerlerini, hâfıza ve zabt yönünden 
kendileri gibi olan talebeleri alm ış , keza bunlar da, görevlerini ayn ı  de-
recede yetiş tirdikleri haleflerine b ırakmış lardır. Bu suretle, zabt yö-
nünden ş iddet gösteren ve Kur'ân ı  hıfzedenlerin artmas ına yardım 
eden hâfalar ın senedi as ırlar boyu ittisal edip gitmi ştir. Kur'ân 
hıfzına gösterilen bu itina, tilâvetinin ibadet say ılması  ve her namazda 
okunması  dolayı sıyledir. 

İkincisi: Kur'ânı  Kerimin yaz ı lışı nda hatt ın ve harflerin nokta ve 
hareke yönünden ıslâha tâbi tutulmas ıdır. Bu devre kadar elde bulunan 
ve Osman İbn Affan zaman ında tedvin edilerek müteaddit nüshalar ı  
bazı  şehirlere gönderilen mushaflar, küfi hatt ıyla, noktas ız ve hareke-
siz olarak yaz ılmış tı  Bu şekliyle okunması , hâfızlardan al ınıp öğ renil-
mesi esasına istinad ediyordu. Fakat Arab olmayan bir çok milletlerin 
islâm'a girmeleri ve baz ı  Kur'ân okuyucular ının kelimeleri yanl ış  
okuyabilecekleri endişesi üzerine, Ebu'l-Esved ed-Du'eli, Irak Emin 
Ziyad İbn Ebih'in talebi ile, kelimelerin sonlar ın harekelemek için bir 
takım işaretler vazetti. Fetha işareti olarak harfin üzerine bir nokta, 
kesre işareti olarak harfin alt ına bir nokta, zamme işareti olarak harfin 
yan tarafına bir nokta ve tenvin olarak da iki nokta koydu. Sonra 
Halil İbn Ahmed bu i şaretleri de ğ iş tirdi ve fethaya delâlet etmek üzere 
harfin üstüne yana uzat ılmış  bir elif, kesreye delâlet etmek üzere harfin 
altına bir "ya" ve zammeye delâlet etmek üzere harfin üstüne bir "vay" 
koydu. Ancak Halil, yaln ız kelime sonlarındaki harfleri harekele-
mekle iktifa etmeyip bu harekeyi kelimenin bütün harflerine tatbik etti. 
Nasr İ bn Asım ise, yine Irak Emin Haccâc İbn Yfısurun talebi üzerine, 
harflerin bir veya iki nokta üzerinden noktalanmas ı  prensibini va-
zetti. 

Kur'ânı  Kerimin hıfzı  ve hâfızlarmın artırılması  gayretleri, yazı-
sının güzelle ş tirilmesi, kelimelerinin hareke ve nokta yönünden ıslah 
edilerek kolay ve do ğru okunmasını  sağ layacak şekilde bir birinden 
ayırt edilmesi suretiyle bu ilk te şrri kaynağı n tekmil, zabt ve teysir 
vas ıtalar ı  tamamlanmış  oluyordu. 
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İkinci te ş rri kaynak olan Sunnete gelince, onunla ilgili olarak bu 
devrin ba ş langıcında zuhur eden bir hareket, te ş ril yönden büyük bir 
tesir icra etmi ş tir. Bu hareket, Halife Ömer İ bn Abdi'l-Aziz'in, Medine 
Vâlisi Ebü Bekr Muhammed İbn Amr İbn Hazm'e yazdığı  bir emirle 
baş lamış tır. Bu emrinde Halife ş öyle diyordu: "Hazreti Peygamberin 
hadislerini ara ş tır ve yaz. Zira ben uleman ın gitmesinden ve ilmin kay-
bolmasından korkuyorum". Böyle bir emir, me şhur hadisçilerden 
Muhammed İbn Ş ihâb ez-Zuhri'ye de gelmi ş tir. Bunun üzerine, bir 
taraftan Muhammed İbn Amr İbn Hazm, bir taraftan da Zuhri, 
kudretleri nisbetinde Sunneti tedvine çah şmış lardır. Bu suretle, ikinci 
teş ri'l kayna ğı n nassları  bir asır boyunca sadece râvilerin ve Mfalar ın 
göğüslerinde h ıfzedilmi ş  olarak kald ıktan sonra, ilk defa resmi bir yol-
dan ve yazd ı  olarak tedvin edilme ğe baş lanmış  oluyordu. Bu ilk ted-
vini, diğer ulemamn tedvinleri takip etti. Hicretin 140 nc ı  senesinde 
İmam Mâlik İbn Enes, Halife Mansür'un talebi üzerine sahih hadis-
leri ihtiva eden Muvattâ isimli kitab ını  meydana getirdi. Hicri ikinci 
asırda diğer baz ı  imamlar Musned denilen kitaplar ını  tedvin ettiler. 
Musned, hadislerin konular ını  nazar- ı  dikkata almaksızın, meselâ 
Ebü Bekr'in hadislerini biraraya, Ömer'in hadislerini biraraya getir-
mek, yani hadisleri râvilerine göre toplamaktan ibarettir. Bize vâs ıl 
olan musned kitaplar ın en me şhuru Ahmed İbn Hanbel'in kitabıdır. 
Üçüncü Hicri as ırda tedvin olunan altı  sahih kitap ise, Buhari, Muslim, 
Ebü Dâvûd, Nesâ'i, Tirmizi ve İbn Mâce'nin kitaplar ıdı r. Bir hadis 
hakkında "ravâhu's-Sitte" veya "muttefekun aleyh" denildi ğ i zaman, 
bu altı  kitab ın müştereken naklettikleri hadis anla şı lır. Bunlar 
dışı nda Sunneti içine alan daha bir çok kitap vard ır. 

Ancak, Sunneti kaybolmaktan muhafaza eden bu tedvin i ş i, müs-
lümanların, avamdan olsun, havastan olsun, Kur'ân nasslar ını  ihtiva 
eden bir kitap üzerindeki birle şmeleri gibi, bütün Sunneti ihtiva eden 
bir tek mecmua üzerinde mü ş tereken birle şmelerini sağ lamamış tır. 
Bu sebeple Sunnet, tedvininden sonra da, üzerinde ihtilâf olunan bir 
konu olarak kalm ış , uydurma sözlerin ve iftiralar ın ona karış mas ı  
önlenememi ş tir. Her ne kadar Abbasi Halifesi Mansür, müslümanlar 
arasında neş redilerek üzerinde ittifaklar ını  ve lüzumu anında müra-
caatlar ım sağ layacak bir Sunnet mecmuas ı  hazırlanmasını  düşünmüş  
ve Medine İmamı  Mâlik İ bn Enes'e, İ bn Abbâs'ın aşı rı  derecede mü-
samahalı  ve Ömer İbnu'l-Hattâb' ın son derece ş iddetli görü ş lerinden 
âzâde bir Sunen kitab ı  yazmas ını  emretmiş ; Mâlik'in Muvattâ adli 
kitabını  yazmas ı  üzerine, düşüncesini tatbik etmek ve halk ın yalnız 
bu kitaba müracaat ını  sağ lamak istemi ş se de, Mâlik, Halifeye itiraz 
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ederek ş öyle demiş tir : "Ey mü'minlerin emiri, buna imkân yok; çün-
kü Hazreti Peygamberin vefat ından sonra sahabenin herbiri kendince 
sahih olana uyarak birbirinden ayr ılmış tır ; bununla beraber hepsi de 
doğ ru yoldadır ve hepsi de Allah' ı  murad etmi ş lerdir". Halife bu söz-
lerden sonra fikrinden vazgeçmi ş tir. 

Bu Devirde Te şri'i Yol: 

Bu devrin ba şı nda, te ş rri kuvvet tabi'fın ve teba'u't-tabrin taba-
kas ının elinde bulunurken takip ettikleri te ş rri yol, kaynakları  ve te ş ri-
lerinde gözönünde bulundurduklar ı  umumi prensiplere müracaat ba-
kımından, üstadlar ı  olan sahabenin yolundan farks ızdı . Bu sebeple 
fetvalar ı , mümkün olduğu kadar vukubulan hadiseler çerçevesi içinde 
kalıyor, aralar ında ihtilaf mesafesi geni ş lemiyor ve ihtilaf sebepleri 
sahabe fetvalar ında görülen üç ihtilaf sebebi d ışı na çıkmıyordu. 
Fakat bu devrin ba şı ndan itibaren baz ı  te ş ri ricali aras ında bir takım 
münazaralar ve ihtilâflar görülme ğe ba ş ladı . Bu münazara ve ihtilaf-
lar, yeni baz ı  teşrri yolları n zuhuruna sebep oluyordu. Mesela Me-
dine'de Rabra İbn Abdirrahman ile Muhammed İbn Sihâb Zuhri 
arasında bazı  te ş rri münaka ş alar çıkmış , bu münaka ş alar, Medine 
fukahas ından çoğunun Rabranın meclisinden ayr ılmasına ve Rabi-
a'yı  "Rabratu'r-re'y" olarak isimlendirmesine yol açm ış tır. Buna ben-
zer bir münaka şa da Kfıfe'de İ brahim Naha'i ile Ş a'bi aras ında zuhur 
etmi ş tir. İkinci asrın ortalar ında, Te ş rri kuvvet, Ebü Hanife, akran 
ve ashab ı , Malik, akran ve ashab ı  gibi müctehid imamlara intikal edin-
ce, te şrri yolda bir tak ım görü ş ler tekevvün etmi ş  ve te ş ri ricalini, 
her birinin hükümlerinde, istinbat yollar ında ve bazı  umumi prensip-
lerinde birbirinden farkl ı  te şrri mezhebleri bulunan hiziplere ay ırıcı  
âmiller ortaya çıkmış tır. Bunun neticesi olarak da, te ş ri ricaline ait 
te şrri yollar ço ğ almış  ve fıkhi mezhebler te ş ekkül etmi ş tir. 

Müctehid İmamların İhtilâf Sebepleri ve Mezheblerin Zuhuru: 

Yukarıda da açıkladığı mız gibi, Hazreti Peygamber devrinde her 
hangi bir hadisenin hükmünde ihtilaf vaki olmam ış tı ; çünkü bu de-
virde te ş rri kaynak tekdi. Sahabe devrinde ise, te şri ricalinin çoğalma-
sı  dolayısiyle aralar ında bazı  ahkâmlarda ihtilaf ba şgöstermi ş  ve me-
seM sahabeden aynı  hadise ile ilgili muhtelif hükümler sad ır olmu ş tur. 
Aslında, aralar ında böyle bir ihtilafın zuhuru tabii idi. Çünkü nass-
lardan kasdolunan manân ın anla şı lması , ferdlerin sâhip olduklar ı  
aklın muhtelif dereceleri ve görü ş  açılan yönünden farkl ı  oluyordu. 
Diğer taraftan Sunnete ait bilgileri ve onu h ıfzetmeleri ayn ı  derecede 
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olmuyordu; bazı larının bildiğ i bir Sunneti diğer bazıları  bilmiyor-
lardı  Ahkâm istinbatına vesile olan masalihin takdiri, te şri ricalinin 
yaş adıkları  çevrelere göre de ğ iş iyordu. Bu sebepler dolayısiyle sahabe-
nin bazı  hâdiselerle ilgili fetva ve hükümleri, te ş ri kaynakları  üzerinde 
bu kaynaklara ve umumi prensiplere müracaat tertibi üzerinde, itti-
faklarına rağmen, ihtilaf ediyordu. ihtilaflan te ş riin as ıllarında ve yol-
larında değ il fürfıda oluyordu. Fakat ikinci as ırda, te ş rii kuvvet müc-
tehid imamlar tabakas ına intikal edince, te ş ri ricâli aras ındaki ihtilaf 
mesafesi geni ş ledi. Ihtilaf sebepleri, sahabe ihtilafına yol açan üç se-
bep hudutları  içinde kalmay ıp, te ş ri kaynaklar ıyle, te şrri yolla ve ni-
hayet nasslarm anla şı lmasında tatbik olunan lugavi prensiplerle ilgili 
sebeplere intikal etti. Bu suretle ihtilâflan, yaln ız fetvalara ve fürfıa 
münhasır kalmayıp te ş rlin as ı llarına ve yollar ına da geçti; ayn ı  zaman-
da her fırkanın, hususi te ş ri yollarıyle istinbat edilmi ş  hükümlerden 
tekevvün etmi ş  kendine has bir mezhebi te ş ekkül etti. 

Müctehid imamlar ın te ş rri yollardaki ihtilâflan, üç mesele üze-
rindeki ihtilaflann ın bir neticesidir. Bunlardan birincisi, baz ı  te ş ri 
kaynaklarımn takdiri üzerindeki ihtilafland ır. İkincisi te ş rri temayül-
deki ihtilâflan, üçüncüsü ise, nasslar ın anla şı lmasında tatbik olunan 
bazı  lugatla ilgili prensipler üzerindeki ihtilaflard ır. 

1. Bazı  te ş ri kaynaklarının takdiri ile ilgili ihtilâflan a ş ağı daki 
ş ekillerde ortaya ç ıkmış tı r : 

a) Sunnete güveni ve bir rivayetin di ğer bir rivayete tercihini sağ -
layan yol ve ölçüler üzerindeki ihtilâflar: Sunnete güven, onun râvi-
lerine ve rivayet keyfiyetine güven üzerine mebnidir. İmamlar önce bu 
güven yolu üzerinde ihtilaf etmi ş lerdir. Mesela Irak müctehidleri, 
Ebû Hanife ve ashab ı , mütevatir ve me şhur sunnetle ihticac etmi ş ler 
ve yalnız fukahadan sika olanların rivayetlerini tercih etmi ş lerdir. Bu 
sebeple ENI Yûsuf ş öyle demi ş tir: "Yaln ız hadis ehlinin üzerinde 
durduğu ve fukahamn bildiğ i hadisleri kabul etmek gerekir". Medine 
müctehidleri, Malik ve ashab ı  da, ihtilâfsız Medine ulemas ı  tarafın-
dan bilinen hadisleri alm ış lar, muhalif kald ıkları  haber-i atlad ı  ise ter-
ketmiş lerdir. Diğer imamlar ise, fukahadan olsun veya olmas ın, Me-
dine ehlinin amellerine uysun veya uymas ın, sika olan bütün ravilerin 
rivayetleriyle ihticac etmi ş lerdir. 

Buna göre, Irak müctehidleri, me şhur hadisleri mütevatir ha-
dislerin hükmü içerisinde mütalaa etmi ş ler ve Kur'ândaki amm ı  bun-
larla tahsis ve mutlak ı  yine bunlarla takyid etmi ş lerdir. Keza sahabe- 
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nin "Hazreti Peygamber şunu emretti" veya " şundan nehyetti" yahutta 
"şununla hükmetti" diyerek, bizzat i ş ittiğ ini veya mü şahade ettiğ ini 
tasrih etmeksizin rivayet ettikleri mursel hadisler baz ı  te ş ri ricali ta-
rafından kabul ve onlarla ihticac edilmi ş , diğer baz ı ları  tarafından da 
kabul ve onlarla ihticac edilmemi ş tir. 

İş te Sunnete güven yolunda ortaya ç ıkan bu ihtilaf, müctehid-
lerden bazılarının ihticac etmedikleri bir Sunnetle di ğer baz ılarının ih-
ticac etmelerine yahut baz ı ları  nazar ında râcih olan bir Sunnetin di ğer 
bazı ları  nazarında mercüh olmas ına yol açmış , bu ise, ahkâmla ilgili 
ihtilafların zuhuruna sebep olmu ş tur. 

b) Sahabe fetvalar ı  üzerindeki ihtilâflar : İmamlar, ferd halinde 
sahabilerden sâd ır olan ictihadi fetvalar üzerinde de ihtilaf etmi ş lerdir. 
Mesela. Ebü Hanife ve ona tabi olanlar ın sahabe fetvalar ı  karşı sındaki 
tutumlar ı , nas ı l fetva olursa olsun onlardan kabul etmek, fakat muay-
yen bazılariyle mukayyed olmamak ve hepsine birden kar şı  çıkmamak-
t ır. Ş aff ıl ve ona tâbi olanlar ın tutumlar ı  ise, sahabe fetvalar ı , masum 
olmayan kimselerden sudür etmi ş , ferdi ictihadi fetvalard ır. Her hangi 
birisi kabul edilebilece ğ i gibi, hilafına fetva verilebilir de.. İmamlarm 
sahabe fetvalar ı  üzerindeki bu çe ş it ihtilâflan da hükmi ihtilâflara yol 
açmış tır. 

c) Kıyas üzerindeki ihtilâflar : Baz ı  ş ra ve zâhiriyye müctehid-
leri, kıyasla ihticac ı  inkâr etmi ş ler, onun, te ş ri için bir kaynak olabi-
leceğ ini kabul etmemi ş lerdir. Bu sebeple bunlar, "k ıyası  nefyedenler" 
manas ında bir isimle andmış lardır. Halbuki imamlar ın ekseriyeti 
kıyasla ihticac etmi ş ler ve onu, Kur'ân, Sunnet ve icmadan sonra te ş -
rri bir kaynak olarak kabul etmi ş lerdir. İmamlar, kıyas üzerinde bir 
huccet olarak ittifak etmelerine ra ğmen, hüküm için ı llet olmağa 
elveri ş li şey -ki kıyas bunun üzerine mebnidir- hususunda ihtilaf et-
mi ş lerdir. Onların bu ihtilâflan da hüküm üzerinde ihtilâflanna se-
bep olmuş tur. 

2. İmamlann te şri'i temayüldeki ihtilâflanna gelince, bu da on-
ların ehli hadis ve ehli re'y olarak iki k ı sma bölünmelerinde görülmü ş -
tür. Ehli hadis Hicaz müctehidlerinin, ehli re'y de Irak müctehidle-
rinin temsil ettikleri guruplard ır. Bu bölünme, Irak fakihlerinin te ş ri-
de hadisten hüküm ç ıkarmad ıkları , veya Hicaz fakihlerinin re'y ile 
ictihadda bulunmad ıkları  manasma gelmez. Zira hepsi de hadisin şer'i 
bir huccet, keza re'y ile ictihad ın, hakk ında nass bulunmayan mese-
lelerde yine şer'i bir huccet olduğu üzerinde ittifak etmi ş lerdir. Ancak 
bu bölünmenin ve gurupların bu isimlerle isimlendirilmelerinin sebebi, 
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Irak fakihlerinin, Şâri'm gayeleri ve te ş rrin bina kıhndığı  esaslar üze-
rinde titizlikle durmalan ve ş er'i ahkamın manalann ın makfıl ve mak-
satlar ının halkın masalihini gerçekle ş tirmek olduğuna, bu bak ımdan 
tek bir esasa dayand ığı na ve tek bir gayeye yöneldi ğ ine kaani bulun-
malandır. Bu sebepledir ki, ş er'i ahkam ın nasslar ı  ve hükümleri ara-
sında mübayenet ve muhalefet yoktur, intizam ve ittifak vard ır. Irak 
ehli, nasslan bu esasa göre de ğ erlendirmi ş , birini diğerine tercih eder-
ken yine bu esas ı  gözönünde bulundurmu ş tur. Keza hakk ında nass 
bulunmayan meselelerde hüküm istinbat ederken -bu istinbatlar ı  nassı  
zahiri manas ından çıkarsa bile-, yahut bir nass ı , zahirde rivayet bak ı -
mından daha kuvvetli diğer bir nassa tercih ederken bu esasa dayan-
mış lardır. Bu bak ımdan Irak ehli re'y ile ictihaddan kaç ınmamış lar, 
bir çok te şrri ara ş tırmalar ında ondan bol bol istifade imkanı  bulmuş -
lard ır. 

Hicaz fakihlerine gelince, bunlar, bütün inayetlerini Hazreti Pey-
gamberin hadisleriyle sahabenin fetvalar ının hı fz ına hasretmi ş ler; 
te ş rilerinde bu eserleri, ibarelerinin delâlet ettikleri manâ yönünden 
anlamaya ve bunları , ahkam ın illet ve gayelerini ara ş tırmaksızın, zu-
hur eden hâdiselere tatbik etme ğe çali şmış lardır. Mesela, anladıkları  
manası  aklın muktezas ı  ile uyuşmayan bir nass buldukları  zaman, 
manânın akla olan muhalefetine ald ırmadan onun nass olduğunu ileri 
sürmü ş lerdir. Bu sebeple re'y ile ictihaddan ictinab etmi ş ler, ş iddetli 
zaruret olmad ıkça ona ba şvurmamış lard ır. 

Mesela: Zekâtla ilgili olarak ş öyle bir hadis varid olmu ş tur: Her 
kırk koyunda bir koyun (zekat olarak verilir).. F ı tr sadakas ı  hurma veya 
arpadan bir sa' (ölçü) d ır.. Bir kimse, südünü sa ğ dıktan sonra koyunu 
sâhibine iade ederse koyunla birlikte bir ölçü de hurma verir. 

Irak fakihleri bu nasslan, ma'kfıl man:alan= ve Ş ari' ın, bunla-
rı  te ş riindeki maksad ının ışığı  altında anlamış lardır. Bu anlayış a göre, 
kırk koyun sâhibi olan bir kimse üzerine, fakirlerin onun mahndan bir 
koyunla veya bir koyuna muadil bir şeyle faydalanmalar ı  vacibtir. 
Keza fıtr sadakas ı  veren kimseye, onun tasadduk etti ğ i bir ölçü hurma 
veya bir ölçü hurmaya muadil bir şeyle fakirlerin faydalanmas ı  vacib-
tir. Bunun gibi, sa ğı lan südün, misliyle veya k ıymetiyle tazmini ge-
rekir. Bir koyun kıymetinde bir şeyi zekât olarak vermek, yahut bir 
ölçü hurma k ıymetinde bir şeyi tasadduk etmek, yahutta sa ğı lan südü 
o kıymette bir şeyle tazmin etmek Irak fakihleri nazar ında yeterlidir; 
çünkü maksat, fukaran ın faydalanmas ı , yahut telef olan mal ın tazmi-
nidir. 
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Hicaz faldhlerinin ise, bu nasslardan anlad ıkları  manâ, zâhiren 
ibarelerinin medlülüdür. Te ş rlin ılletini ara ş tırmazlar ; ma'kül ı lletlere 
binden tevile gitmezler. Bunun neticesi olarak, k ırk koyunda bir koyun 
vermeyi, bir ölçü hurma tasadduk etmeyi, sa ğı lan südü aynı  miktarda 
südle tazmin etmeyi vacib sayarlar. Hicaz faldhlerinin mezhebinde 
telef olan mal ın kıymetiyle tazmini kâfi gelmez. 

Bu iki taraf aras ında ihtilafa yol açan en mühim sebepler ş öyle 
sıralanabilir : 

a) Hazreti Peygamberin hadisleriyle sahabe fetvalar ı , Irak'ta, 
Hicaz'daki kadar çok de ğ ildi. Hicazlı lar bu yönden büyük bir servete 
sâhiptiler ve te ş rflerinde daima bunlara dayan ıyorlar, onlardan fay-
dalamyorlard ı . Irak faldhlerinin elinde böyle bir servet yoktu; bu se-
beple ak ı lları na dayan ıyorlar, nass ın ma'külünü ve te ş riin ılletini an-
lamak için ictihadda bulunuyorlar, böylece lafzen dar olan nasslara 
manâ yönünden geni ş lik kazand ırıyorlard ı . Bu yolda kendilerine ör-
nek olan üstadlar ı  Abdullah İ bn Mes'üd idi. 

b) Irak, hadislerde yalan ve iftiraya yol açan fitnelerin merkezi 
idi; çünkü bu ülke ş r an ın beş iğ i, havaricin merkezi olmu ştu. Irak 
faldhleri, Hicaz faldhlerinin görmedikleri hadis vaz ve tahrifindeki 
cür'eti burada mü şahede etmi ş lerdi. Bu sebeple rivayetin kabulünde 
ş iddetli davran ıyorlar ve hadisin fıkıh ehli aras ında me şhur olmasını , 
kabulü için lüzumlu sayıyorlardı . Ş ari'm hikmeti ile uyu şmadığı  
anlaşı lan bir hadis bulduklar ı  zaman, onu ya tevil, yahutta terk edi-
yorlardı . 

c) Irak, Hicaz'dan her bak ımdan farkl ı  bir ülke idi; her iki belde-
de kaza ve hadiseler muhtelifti. Fürsler, Irak'ta, Hicaz'da misli görül-
meyen muameleler, adetler, nizamlar b ırakmış lardı . Burada ictihad 
imkanı  daha büyük, tetkik ve ara ştuma ufku daha geni ş ti. Bu sebeple 
Irak faldhlerinde dü şünme ve ara ş tırma melekesi sür'atle geli şmi ş ; 
faldhler çe ş itli yönleriyle re'y ve görü ş  sahibi olmuş lardı r. 

Hicaz faldhleri için durum böyle de ğ ildi. Zuhur eden hadiseler, 
selefleri olan sahebe ve tabi'fın zamanında zuhur eden hâdiselerden çok 
az bir farkhl ı k arzediyordu; çünkü çevre ayn ı  çevre idi; çok az hâdise 
oluyordu ki, bunların hükmü hakkında Hazreti Peygamberin hadis-
lerinden veya sahabenin fetvalar ından bir şey hıfzetmiş  olsunlar. 
Hicaz faldhleri, Irak'l ıların bulduklar ı  ictihad imkanını  bulamayınca, 
nasslan zahiri manalanyle anlamaya yöneldiler; fakat bunlar ın ıllet-
lerini ara ş tırmaya, maksatlar ının derinliklerine dalmaya ihtiyaç his-
setmediler. 
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3. Müctehid imamlann lugatla ilgili bazı  asil prensipler üzerin-
deki ihtilâflan ise, arabca uslüblann tetkikine ait çe ş itli görü ş  ayrılık-
lanndan ne ş 'et etmi ş tir. İmamlardan bazılarına göre nass, mantu-
kunda hükmünün sübüs tuna, ve mefhum-i muhalifinde hükmünün hi-
lâfmın sübütuna delâlet eden bir huccettir. Di ğer baz ı  imamlar ise bu 
görü şte değ illerdir. Baz ılarına göre tahsis olunmayan âm kat'idir; 
bazılarına göre de zannidir. Baz ılarına göre, sebep muhtelif olsa bile 
hükmün ittihad ı  halinde mutlak mukayyede hamlolunur; baz ıları  ise, 
mutlakın ancak hükmün ve sebebin ittihad ı  halinde mukayyede ham-
lolunabileceğ i görüşündedirler. Baz ılarına göre mutlak emir, icab için-
dir ve yaln ız bir karine ile terkedilebilir. Di ğer baz ılarına göre de, emir 
mücerred fiil talebidir; icab ı  ve diğer hususlar' tayin eden şey ise kari-
nedir. Bunun gibi daha bir çok usüle müteall ık prensipler vard ır ki, 
fakihlerin ahkâm ın çoğundaki ihtilâflanna göre k ı sımlara ayrılmış -
lardır. 

Bu devirde her müctehidin takip etti ğ i te ş rri yol, Sunnete güveni, 
sahabe fetvalar ını  takdiri, kıyasta mesleğ i, nasslar ı  anlayış , tevil ve 

temayülü, ş er'i ahkâm ı  ve arabca üslüblan tetkikinde istinad 
ettiğ i ve sonra istinbat ım bina eylediğ i prensipleri üzerine teessüs etmi ş  
bulunuyordu. 

Bu Devrin B ıraktığı  Teşrl'i Eserler: 

Müctehid imamlar devrinin b ıraktığı  te ş rrî eserleri üç bölümde 
incelemek mümkündür. 

Birincisi, bu devirde Sunnetle ilgili olarak tedvin olunan sahih ki-
taplardır. Bunların bazı sı  sunnet tertibi üzere haz ırlanmış , bazılarında 
ise hadisler fıkıh bâblarma göre biraraya getirilmi ş lerdir. Daha önce 
de işaret olunduğu gibi, hadis ulemas ı  bu kitapların telifinde, zabt ında 
ve râvilerin bilinmesi bâb ında büyük gayret sarfetmi ş lerdir. 

İkincisi, fıkhın ve fıkıh ahkâmının tedvini ile, aynı  konuya giren 
mesailin biraraya getirilip toplanmas ı  ve ahkâm ın ılletlerinin bulunup 
çıkarı lmasıdır. Bu devirde İ slam Devletinin hudutları  geniş lemiş , me-
deniyeti ileri bir seviyeye ula şmış  ve zuhur eden bir çok hâdiselerle 
çeş itli nizamlar, ictihad ve müctehidlere ş iddetli bir ihtiyaç hissettir-
miş  olduğundan, nassların anla şı lması  ve hakkında nass bulunmayan 
meselelerde hüküm istinbat ı  için ictihadda bulunmu ş lar ve bu ictihad-
larında Arab olmayan islâm'a girmi ş  milletlerin tetkik ve ara ş tırmala-
rında takip ettikleri usül ve metodlarla, müslümanlara nakledilen 
çeş itli ilimlerin tesiri alt ında büyük gayret sarfetmi ş lerdir. Bu sebepler 
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dolayı sıyledir ki, bu devir müctehidlerinin fetvalar ı , mücerred fetva 
niteliğ inde değ il, fakat delil ve bürhanlarla teyid edilmi ş , ılletleri gös-
terilmi ş  tetkik ve görü ş leri ihtiva eden birer fetva olmu ş tur. Bunun 
neticesi fıkıh ve ahkam ı , vaki olmu ş  veya olmamış  hâdiselere tatbik 
edilen külli meselelere sâhip bir ilim hüviyeti kazanm ış tır. Bu fıkıh 
ahkamı  aras ında, hiç vaki olmamış  hadiselere ait hükümler vard ır ki, 
bunlar ınevsa'at adı  altında tedvin edilmi ş  ve halen müslümanların 
müracaat ettikleri k ıymetli birer kaynak olmu ştur. Bu mevsü'atın 
en meşhurları , İmam Ebü Hanife mezhebi üzere tedvin olunmu ş  Mu-
hammed İ bn Hasan' ın Ebü Yüsurtan, onun da Ebü Hanife'den 
rivayet etti ğ i kitaplard ır ve hepsi Hâkim tarafından Kafi adı  altında 
toplanmış tır. Malik mezhebi üzere tedvin olunan kitaplar, Suhnün-
un Ibnu'l-Kas ım'dan, onun da Mâlik'ten rivayet etti ğ i ahkam ı  muhte-
vidir. Ş afi'i mezhebi üzere tedvin olunan kitap ise, bizzat Ş afrinin 
Mı sır'da talebelerine imla etti ğ i Umm adli kitabıdır. Bunun gibi dört 
mezheb imam ına ve diğer müctehidlere ait daha bir çok kitaplar var-
dı r. 

Üçüncüsü, fıkıh usûlüne ait tedvin olunmuş  kitaplard ır. Bu ted-
vin, her müctehidin, kendine has te ş rri bir yol ittihaz etmesinden son-
ra, kendi ictihad ve yollarını , üzerlerine bina eylediğ i esas ve as ılların 
vaz' ına büyük itina göstermesinin bir neticesi olarak ba ş lamış tır. Ki-
tabında bu esasları  vazeden her müctehid, kendi ahkâm ve mesailinin 
medh u senas ına da ayr ı  bir ehemmiyet veriyordu. Mesela İmam Ma-
lik, Muvattti adli kitabında bir çok te ş rri kaide ve prensiplerine de i şa-
ret etmi ş tir. Ebü Hanife ve ashab ı  da ayrıl yolu takip etmi ş lerdir. Hat-
tâ Ebü Yüsurun fıkıh usülüne ait müstekıl bir kitap yazdığı  bile nak-
ledilir. Fakat bu kaideleri, her kaidenin delillerini koyarak ve ı lletlerini 
göstererek müretteb bir ş ekilde ilk defa cemeden ve usül ilmine ait 
me şhur Risale adlı  kitabını  meydana getiren imam Muhammed İ bn 
İdris Saffi olmu ş tur. Bu bak ımdan Saffi, Usül-i F ıkh ilmini ilk defa 
ortaya koyan kimse olarak ş öhret kazanmış tır. Aslinda o, Usül-i 
Fıkhın kaidelerini ilmi bir ş ekilde tertip etmi ş tir; fakat bu ilmi ilk defa 
vazeden kimse de ğ ildir. 

Burada, bu devrin ileri gelen baz ı  müctehidlerinin kısa tercemeleri 
verilecektir. 

Ebü Hanife 

Ebü Hanife Nu'man İbn Sâbit, 80 H. senesinde Küfe'de do ğmuş  
150 H. de Bağdad'da vefat etmi ş tir. Torunu İ smail İbn Hammad ş öy- 
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le der: Biz hür Fâris ( İran) oğullarındanız. Allah'a kasem olsun ki, 
bize hiç bir zaman kölelik vaki olmam ış tır. Ceddim henüz küçük iken, 
Ali'ye gitmi ş , o ,da onun için ve zürriyeti için bereketle dua etmi ş tir. 

Ebû Hanife, fıkhı  Hammad İbn Ebi Suleyman'dan, o İbrahim-
den, İbrahim, Alkame'den, Alkame de İbn Mes'ild'tan alm ış tır. Kfıfe-
de, ipekli veya ipekle yün kar ışı mı  kuma ş tan yap ı lmış  elbise ticareti 
yapan bir "hazzâz" idi. Muamelelerindeki do ğ ruluğu, mü ş terilerine 
gerçek fiyatla mal veri ş i ve hileli olarak fiyat dü şürmeyi kerih görü şü 
ile halk aras ında ş öhret kazanmış tır. 

İ kinci Hicri asrın baş larında fıkıh öğ renmeğe baş ladığı  zaman ken-
disini büyük bir şevkle bu ilme vermi ş  ve kı sa zamanda ş öhret kazan-
mış tır. Çok defa, haz ır bulunan talebeye bir mesele sorar, bu mesele 
üzerinde münaka şa edilir ve neticede bununla ilgili cevap ortaya ç ı-
kardı ; yahutta her talebe kendi görü şünü muhafaza ederdi. Bu suretle, 
fıkıh meseleleri ancak müzakere ve münazaradan sonra tekarrur eder, 
kabul veya reddi hususunda ekseriyetin görü şü hakim olurdu. 

Ebû Hanife'nin fıkhi ahkâm istinbatında takip ettiğ i yol, bizzat 
kendi ifadesiyle ş öyledir : "Ben, bulduğum zaman, Allah'ın Kitab' ım 
alırım. Onda bir şey bulamazsam Hazreti Peygamberin Sunnetini ve 
sikatın (güvenilir kimselerin) elinde bulunan ve Hazreti Peygamberden 
gelen sahih asari al ırım. Ne Allah' ın Kitabında ve ne de Rasfılu'llahm 
Sunnetinde bir şey bulamazsam, ashab ından dilediğ im kimselerin 
sözlerini al ır, dilediklerimi de terkederim; sonra onlar ın sözünden ba ş -
kalarının sözüne çıkmam. Eğer iş , İbrahim, Ş a'bi, Hasan (Basri), 
İbn Sirin ve Sa'id İbnu'l-Museyyib'e var ırsa, onlar gibi ben de icti-
hadda bulunurum". 

Ebû Hanife, kıyas ve istihsanda yüksek bir mevki kazanm ış  ve bu 
konularda ihtisas sahibi olmu ş tur. Ashab ı  da onun yolunda gittikleri 
için fıkhi mesail son derece geni ş lemi ş tir. Gerek Ebû Hanife ve gerekse 
ashabı , çeş itli şekillerde farazi meseleler ortaya koyuyorlar ve her bir 
şekil için cevap buluyorlard ı . Bu usûl ile, kendilerinden öncekilerin 
sunnet (âdet) ine de muhalefet etmi ş  oluyorlardı ; çünkü öncekiler, 
yalmz bilfiil vukubulan hadiseler için ahkâm ara ş tırmış lar; vücudu 
olmayan şeyler için ne hadiseler farzetmi ş ler, ne de tali meselelere ayr ı  
bir ihtimam göstermi ş lerdir; hatta baz ıları , bir mesele hakkında nass 
bulamadıkları  zaman, onun cevab ım hazırlamaktan bile vazgeçmi ş -
lerdir. Netice itibariyle Ebû Hanife, ashab ı  ve onlara tâbi olan Irak 
fakihleri eliyle re'y fıkhı  süratle geli şmiş  ve bununla yeni bir medeniyet 
vücut bulmuş tur. Gerek re'y cihetinden ve gerekse ahkâm ile ilgili 
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evsaf ve illetlerin tetkiki cihetinden ş er'i vesa'ili birbirine ba ğ layan ra-
bıtalann vaz' ı , her birinin ilgili olduğu asla ve onları  intizama sokan 
kaidelere uydurulmas ı  mümkün olmu ş , bu suretle fıkıh, bir biriyle il-
gisi olmayan dağı nık mesailden ibaret iken, kaideleri ve as ılları  olan bir 
ilim hüviyeti kazanmış , hattâ Sunnet üzerinde duran ve re'y ile hüküm 
vermekten korkan kimselerin ço ğu dört mezhebe ait kitaplar ın ve 
diğ er müellefat ın tetkikinden de anla şı labileceğ i gibi, kıyas ve mesalih-i 
mursele, ad ı  altında re'yi kabul eder olmu ş lardı r. 

Ebû Hanife'nin, kendisinden ilim alm ış , re'y ve istinbatta onunla 
işbirliğ i etmiş  değ erli talebeleri vard ı . Mezhebinin mesaili bunlar yar-
dımıyle geli şmiş  ve çoğalmış tı . Talebelerin görü ş leriyle imamların gö-
rüş leri birbirine karış mış  olmakla beraber, bu görü ş lerin hepsine bir-
den "Ebû Hanife Mezhebi" denilmi ş tir. Bu talebelerden hiç biri, Ş a-
fiTnin, üstadı  Malik İbn Enes'ten ve Ahmed İbn Hanbel'in Safi' 
den aynldıklan gibi, üstadlar ından ayrı lmayı  düşünmemiştir. Bu ta-
lebelerin en me şhurları  Ebû Yûsuf ve Muhammed İbn Hasan idi. 

Ebû Yûsuf Ya'kfıb İbn İbrahim Ensari, Hicri 112 senesinde dün-
yaya gelmiş , 193 senesinde de vefat etmi ş tir. Önceleri hadis rivayetiyle 
me şgul oluyordu. Sonradan Ebû Hanife ile kar şı la şmış  ve onun ashabı  
arasında en büyüğü ve en faziletli yard ımcı sı  olmuştur. Ebû Yûsurun 
emval ve vergi nizam ı  ile ilgili Harac adlı  bir kitab ı  vardır ve müte-
addit defalar tabolunmu ş tur. Ebû Hanifenin mezhebini yayan Ebû 
Yûsuf idi; çünkü bu İmam, Abbasi Halifesi Hârûnur-Re ş id zamanında 
"Kazıyul-Kuzat" idi ve Ebû Hanife mezhebi üzere olmad ıkça kadı lık 
vazifesi al ınıyordu. 

Muhammed İbn Hasan ise, Hicri 132 de do ğmuş , 189 da vefat 
etmi ş tir. Küfe'de yeti şmiş tir. Daha küçük ya ş tan itibaren Ebû. Hanife-
nin meclisinde haz ır olmaya ba ş lamış , tahsilini daha sonra Ebû Yû-
suf'un yan ında tamamlamış tır. Ebû Hanife'nin fıkhi mesailini toplayan, 
yazan ve sonra da me şhur altı  kitap halinde talebelerine imlâ eden odur. 
Bu altı  kitap, Mebsi'd denilen as ıl ile el-CâmPul-Kebir, el-Când'us-
Sağ ir, Kitâbu's-Siyerrl-Kebtr, Kirdbu's-Siyerrs-Sağ ir ve Ziytickiet ır. 
Onun ba ş ka kitapları  da vard ır; fakat bunlar, ilk alt ı  kitap kadar ş öh-
ret kazanmam ış tır. Bu sebeple bunlara Nevadir adı  verilmiş tir. Bunlar-
dan baş ka Muhammed İbn Hasan'dan rivayet edilmi ş  Ebû Yû-
sura ait kitaplar da vard ır ki, sonradan bunlara, ashabtan rivayet 
olunanlarda bulunmayan hâdiselere ait fetva cevaplar ı  da ilave edilmi ş  
ve Vâk ı 'ât denilmiş tir. Bu suretle, Hanefi fıkhına ait mesail üç k ı sım 
halinde telif edilmiş  bulunmaktadı r : 
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1. Rivayeti zâhir kitaplar olup Hanefi mezhebinde itimad olunan 
kaynaklardır. 2. Nevadir kitapları  olup ikinci derecededirler. 3. Vâ-
kı 'ât olup üçüncü derecede yer al ırlar ve mezheb şeyhlerinin tahıl-
catından ibarettir. 

Hanefi mezhebi, Ş ark ülkelerinde sultanlar ın kuvvetiyle ve sul-
tanlar tarafından kaza müesseselerinde görevlendirilen Ebü Yf ısuf 
vasıtasıyle inti şar etmi ş tir. Mağ ribte, 400 seneye yak ın bir zamana ka-
dar bir çok ülkede yay ılmış , hattâ Sikılliyye (Sicilya) ye hakim olmu ş -
tur. Abbâsi Devletinin ilk devirlerinde, Mâlik ve Ş âfi'i mezhebleri 
tarafından s ıkış tırılmadan önce M ı sır'da inti şar etmi ş tir. Bugün en 
fazla yayg ın olduğu ülke Hindistan'd ır. Türkiye'de ise yegâne önder 
mezhebtir. Halen M ı sır'da kaza merciidir (Bkz. 1931 senesine ait 
78 sayılı  kanunun 280 inci maddesi). 

Mâlik İbn Enes 

Mâlik İbn Enes Asbahl, aslen yemenlidir. Cedlerinden biri olan 
Ebü Amir Hazreti Peygamberin ashab ındandı . 

Mâlik, hicretin 93 üncü senesinde Medine-i Münevvere'de do ğmuş , 
173 de yine orada vefat etmi ş tir. Medine'den d ış arı  hiç bir seyahati 
yoktur. Hadis imamı  olduğu kadar fıkıh imamı  idi. Halk her iki ko-
nuda da onun üstünlüğünü teslim etmi ş tir. 

Fetvalarında istinad ettiğ i ilk kaynak Allah'ın Kitabı , sonra da 
Rasulu'llah' ın Sunneti idi; fakat Medine ehlinin tatbikat ım, ona muha-
lif olduğu zaman haber-i vâh ıde tercih ederdi; zira, itikad ınca Medine 
ehli bu tatbikat ı  seleflerinden, onlar da sahabeden tevarüs etmi ş lerdi 
ve bu bakımdan haber-i vâh ıdden daha itimada şayandı . Ancak Ş â-
fi'i ve diğer bazı  imamlar, bu görü şünde Mâlik'e muhalefet etmi ş ler 
ve delil olarak, bir çok Sunnetin baz ı  sahabe tarafından seyahat et-
tikleri ve yerle ş tikleri fethedilmi ş  ülkelere götürüldü ğünü ileri sürmüş -
lerdir. Bu imamlara göre, Sunnetin bir çok ülkelere yay ılması  sebebiy-
le, hepsi değ il belki bir kısmı  Medine ehlinin tatbikat ında mahsur kal-
mış , diğer bir çoğu başka ülkelerde görülmü ştür. Bu bak ımdan Ş âfi'i 
ve diğer imamlar, Mâlik'in hilâfma, Medine ehlinin tatbikat ına ister 
uygun olsun ister olmas ın, bir hadis sahih olduğu zaman onu almış -
lardır. 

Mâlik'in Sunnetten sonra müracaat etti ğ i diğer kaynak k ıyastır. 
Şüphe yoktur ki mezhebinin bir çok mesaili, mesâil-i mursele üzerine 
bina olunmu ş tur. Nitekim bazı  mesaille ilgili ahkâmda, Kitab umfı-
munun maslahat ile tahsis olundu ğu görülür. 
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Mâlik'ten, Ş âfi'i hadis ald ığı  ve onunla birlikte fıkıh üzerinde 
durduğu gibi, Mı sır, Mağ rib ve Endulus ehli de onun derslerinde haz ır 
bulunmuş lar, ondan geniş  ölçüde istifade etmi ş ler, aynı  zamanda mez-
hebini kendi ülkelerinde nakli ve ne ş retmi ş lerdir. Endulus'te önder olan 
mezheb Mâliki mezhebidir ve Abbasi halifelerinin Ebil Hanife mezhe-
bini neş rettikleri gibi, burada da Mâlik mezhebi bu ülke emirleri ta-
rafından ne şredilmiş tir. 

Halen Mağrib'te, yukar ı  Mı sır'da ve Rıdan'da Mâlik mezhebi 
yaygındır. 

Mâliki fıkhının esası  olan Mudevvene Mı sır'da iki defa tabedil-
miş tir, ve burada münte ş irdir. Keza Muvatta, ş erhsiz olarak, yahut 
geni ş  veya daha muhtasar şerhlerle müteaddit defalar bas ılmış tır. 

Mı sı r Şer'i mahkemelerinde müracaat edilmek üzere Mâlik mez-
hebinden baz ı  hükümler iktibas edilmi ş tir. Keza 1920 M. senesinden 
itibaren Ş âfi'i mezhebinden de iktibas edilmi ş  hükümler vard ır. 

İmam Şâfil 

Muhammed İbn İdris Ş âfi'i Kure şi, Abdu Menaf'ta Hazreti Pey-
gamberin nesebi ile birle ş ir. Hicri 150 senesinde Gazze şehrinde yetim 
olarak dünyaya gelmi ş , sonra anas ı  ile Mekke'ye intikal etmi ş tir; 
mezar ı  halen orada me şhurdur. 

Babası  bir iş  için Gazze'ye seyahat etti ğ i sırada annesi ona hamile 
bulunuyordu. İ dris burada vefat etti; Ş âfi'i de bu ş ehirde dünyaya gel-
di. Doğumundan iki sene sonra annesi ile birlikte Mekke'ye gitti; 
çünkü Mekke, Ş âfirnin dedeleri yönünden vatan- ı  aslisi idi. 

Ş âfi'î, çocukluğunda Kur'ân ı  Kerimi hıfzetmiş , sonra da Arab-
ların en fasihi sayı lan Huzeyl kabileleri aras ında bir seyahata ç ıkmış -
tır. Bu seyahat ında fesahat yönünden büyük istifadeler sa ğ layan ve bu 
kabilelere ait bir çok ş iir ezberleyen Ş âfi'i, sonralar ı , fasahatı  örnek 
ittihaz edilen bir kimse olmu ş tur. 

Ş âfi'i Mekke'de buran ın şeyhi ve müftisi olan Muslim İbn Hâlid-
ten fıkıh öğ renmi ş , Muvatta'yı  da hıfzettikten sonra Medine'ye giderek 
Mâlik'e bu kitabı  okumu ş , ondan ilim almış tır. Bu bakımdan Mâlik, 
Ş âfi'rnin ikinci hocas ı  olmuş tur. 

Bundan sonra Ş âfi'i Irak'a üç sefer yapm ış  ve bu seferlerinde Ebti 
Hanife'nin ashab ı  ile kar şı laşmış , Muhammed İbn Hasan'la münaza-
ralarda bulunmu ş tur. Bu münazaralar neticesinde Ş âfl'i'nin ilk mezhe-
bi Irak'ta yay ılmaya ba ş lamış tır. Hicri 198 senesinde M ı sır'a giden 
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Ş âffi, Amr ibnu'l-As Câmiinin bulunduğu Fustat şehrine yerle şmiş  
ve ilmini Mı sırlılar aras ında yaymağa devam etmi ş tir. 

Ş afiTnin yeni mezhebi M ısır'da geli şmiş  204 Hicri senesinde ve-
fat edinceye kadar ilmini ve f ıkhını  imlâ yolu ile yazd ırmış tır. 

Onun Kitabu'l-Umum adli eseri bu yolla meydana gelmi ş tir. Büyük 
hacimde, faydas ı  geni ş  olan bu kitap, mezhebinin esas ını  teşkil eder. 
Usüti Fıkh ilmini vazetmi ş  olmas ı , onun övünülecek diğ er bir tarafıdır. 
Bu konuda me şhur Risale'sini yazmış  ve bununla ictihad ve hüküm 
istinbatı  yollarını  tesbit etmi ştir. Mezhebini Irak'ta ve M ı sır'da ne ş -
reden, Ş âfiTnin bizzat kendisi olmu ş tur. Daha sonra talebeleri tara-
fından ne ş redilmeğe devam edilen mezheb, Hanefi ve Mâliki mezheb-
lerini sıkış tırmış , Mı sır rifinde, Suriye'nin bir çok bölgelerinde, Yemen-
in bazı  yerlerinde, Hicaz'da ve Orta Asya'da üstünlü ğü elde etmi ş tir. 

İmam Ahmed 

Ahmed İbn Muhammed İbn Hanbel Ş eybani Mervezi, Hicri 
164 senesinde Merv'de dünyaya gelmi ş  (Merv, Faris'te me şhur bir ş e-
hirdir. Tabakatu'ş -Şâfi'lyyeti'l Kubrâ'da kaydedildiğ ine göre, Ahmed 
İbn Hanbel'in anas ı  ona hâmile iken Merv'den Bağdad'a gelmi ş  ve 
orada Ahmed'i dünyaya getirmi ş tir) 241 de Bağdad'da vefat etmi ş tir. 

Bağdad'a süt çocu ğu iken gelen Ahmed, genç ya şı nda asrımn 
meşhur muhaddislerinden hadis alm ış , Buhari ve Muslim gibi me şhur 
imamlar da ondan hadis ö ğ renmi ş lerdir. 

Daha çok hadisle me şgul olduğu için kendisine ehl-i sunnet imam ı  
lakabı  verilmiş tir. Musned adli eserini altı  cilt halinde tasnif etmi ş tir. 
Kitap Mı sır'da tabedilmi ş tir. 

Ş âfiTnin Bağdad'da kaldığı  müddetçe derslerine devam etmi ş , 
bu arada fıkıh ilmini ondan almış tır. Bu bakımdan Ahmen, Şâtri-
nin fıkıhta tilmizidir. 

Ahmed İbn Hanbel müctehid imamlardand ır; fakat hadise olan 
meyli, fıkha olan meylinden fazlad ır. Mezhebi ancak dördüncü as ır-
dan sonra Irak hudutlar ından dış arı  çıkmış , Mı sır'da ancak yedinci 
asırda zuhur etmi ş tir. Dördüncü as ırda Bağdad'a hakim olan mezheb, 
halen Necdiyye'de üstün bir mevkidedir. Irak, Şam ve Hicaz' ın bazı  
bölgelerinde de görülmektedir. Ezher (M ı sır) de mezhebin bir miktar 
talebesi bulunmakla beraber, di ğer mezheblerin talebelerine nisbetle 
cidden azdır. 
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İmam Ahmed'in baz ı  sözleri ve fetvalar ı  ashabı  tarafından müte-
addid ciltler halinde toplanm ış tır İbn Kudâme'nin Muğni adli 12 cilt-
lik kitabı , mezhebin en mühim ve en büyük fıkıh kitaplarındandır; 
Mı sır'da tabedilmi ş tir. Bunun d ışı nda ikna, Muknt ve ş erhleri, FürCı  
ve Detilut-nlib gibi ba şka kitapları  da vardır ve hepsi de M ı sır'da tab-
edilmiş tir. 
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4. TAKLİD DEVRİ  

Bu devir, ulemanın Kur'ân ve Sunnet nasslarmdan hüküm istim-
dadı  ve hakkında nass bulunmayan meselelerde şer'i delillerden han-
gisiyle olursa olsun, hüküm istinbatı  için te ş rri kaynaklara müracaat-
tan ve mutlak ictihaddan himmet ve gayretlerini kesdikleri ve kendi-
lerinden .önceki müctehid imamlar ın hükümlerine tâbi olmakla iktifa 
ettikleri bir devirdir. 

Bu devir, takriben dördüncü asr ın ortalarında, müslümanlar ın her 
türlü kalkınma hamlelerini tesiri alt ına alan ve te ş rri canhl ıklarım 
durgunluğa sevkeden siyasi, akli, hulki ve ictimai bir tak ım âmillerin 
zuhuru ile ba ş lamış tır. Bu âmiller ictihad ve kanun yapma hareketini 
durdurmu ş , ulemada fikir hürriyeti ruhunu öldürmü ş , bunun neticesi 
olarak da, ulema, suyu hiç bir zaman kurumam ış  olan iki kaynağa 
(Kur'ân ve Sunnete) gitmiyerek, taklide raz ı  olmuş lar, Ebû Hanife, 
Malik, Safi'l, Ahmed ve akranlar ı  gibi kendilerinden önceki imam-
ların fıkhına tabi olarak, ak ıllarını , bu mezheblerin usfıl ve fürû'undan 
müteşekkil mandut bir daire içerisine hapsetmi ş lerdir. Kendilerine bu 
dairenin hudutlar ı  dışı na çıkmayı  haram kılan bu devir imamlar ı , 
bütün gayretlerini, te şrri nasslara ve umumi prensiplere de ğ il, mezheb 
imamlarının söz ve ibarelerine hasretmi ş lerdir. Hattâ bu söz ve ibare-
lere bağ lılıkta o derece ileri gitmi ş lerdir ki, Hanefi ulemas ından Ebu'l-
Hasan Kerhi, çok dikkata sayan olan şu sözü söyliyebilmi ş tir: "Asha-
bımızın görü şüne muhalif olan bütün ayet ve hadisler ya muevvel, 
ya da mensûhtur". İş te bu suretle te ş ri, eski devir imamlar ının ula ş -
tıkları  noktada kalmış , her türlü geli şmelerle çe ş itli muâmelât ve vak-
alarm getirdiğ i yeniliklere ayak uyduramam ış tır. 

İctihad Hareketinin Duraklama Sebepleri: 
Bu duraklamaya yol açan ve eski imamlar ı  taklide götüren âmil- 

lerin en mühimlerini dört madde içerisinde incelemek mümkündür. 
1. İ slam Devletinin, sultanları , valileri ve insanları , birbirine dü ş - 

man müteaddit hükümdarl ıklara bölünmesi. Bu bölünme, yaln ız vâ- 
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lileri veya devlet ricalini de ğ il, onlarla birlikte halk ı  da, harplerle, fitne 
veya dahili kar ışı klıklarla ve bunlara kar şı  çe ş itli tedbir ve ba ş arı  ça-
releri aramakla me şgul etmi ş , bu suretle, ilim ve fende umumi bir çö-
zülme ve gerileme ba ş lamış , bunun en büyük tesiri de te ş ri hareke-
tinde görülmü ş tür. 

2. Üçüncü devirde müctehid imamlarm muhtelif guruplara ayr ıl-
ması , her gurubun kendine has usül ve yollar ı  bulunan te ş rri bir med-
resenin zuhuruna yol açmış , her medresenin talebeleri veya her gurubun 
azalan bütün gayretlerini, çe ş itli yollarla kendi mezheblerinin zaferi 
ve kendi ustil ve fürfılarmın teyidine hasretmi ş lerdir. Bu teyid, bazan 
kendi görüş lerinin do ğ ruluğu ve muhaliflerine ait görü ş lerin butlam 
üzerine delil ikamesiyle, bazan da kendi reislerine veya mezheb imam-
larına i şaretle ve onlar ın muhtelif yönlerden üstünlüklerini ve kudret-
lerini say ıp dökmek suretiyle olmu ş tur. Fakat hangi suretle olursa 
olsun, bu faaliyet, mezheb ulemas ını  me şgul etmi ş  ve onları  Kur'ân 
ve Sunnet gibi ilk te ş rri kaynaklara müracaattan al ıkoymu ş tur. Yahut 
bunlardan biri, Kur'ân veya hadis nass ına müracaat etmi ş , ve hattâ, 
bu müracaat ında o nassın anla şı lmasında ve tevilinde bir nevi gayret 
sarfetmi ş  olsa bile, bu, sadece kendi imam ının mezhebini teyid etme 
gayesine matuf olmu ş tur. Bunun neticesi gurupla şma içerisinde ali-
min şahsiyyeti yok olmu ş , akli hürriyet ruhu ölmü ş , hâssa, tâbi ve mu-
kallid olan âmme mertebesine dü şmüş tür. 

3. Müslümanların, teş rri kuvvetin tanziminde ihmalkâr davran-
maları  ve ancak ehil olanlar ın ictihadda bulunmalar ını  sağ lıyacak 
bir nizam koymamalar ı , te şri ve ictihad ın ehil olmayanların eline geç-
mesine yol açmış , müslümanların fetva i ş ine, dini nassları , insanların 
hukuk ve mesalihini oyuncak yapan câhiller musallat omu ş tur. Bu su-
retle, birbirine z ıt fetvalar ço ğalmış , bunu kazâ ile ilgili ahkam ın te-
addüdü takip etmi ş tir; öyle ki, aym bir belde içinde aym hadise ile 
ilgili muhtelif hükümler ortaya ç ıkmış , mesela Medine'nin bazı  taraf-
larında kan ve mal helal görülürken. di ğer bazı  taraflarında ba şka bir 
hükme tâbi kı lınmış tır ve bunların hepsi de, müslümanlar için umfımi 
şerrat ahkam ı  olarak kabul edilmi ş tir. Durumun vehametini gören 
ulemâ, dördüncü asr ın sonlarında, ictihad kap ı sının kapanmasına, 
müfti ve kad ıların, geçmiş  imamlarm hükümleriyle kayı tlı  kalmalarına 
hükmetmi ş  ve bu hastal ığı  ancak cumild ile önleyebilmi ş tir. 

4. Bu devirde ulemaya, hased ve enaniyet gibi bir tak ım hulki 
hastaliklar da ara olmu ş  bunlardan her hangi biri ictihad kap ı sını  
çaldığı  zaman, kendisini bu ictihadla ş öhrete ula ş tıracak kap ılar açmış , 
fakat akranlar ını , kendi mertebesinden daha a şağı  mertebelere indir- 
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mekten de geri kalmam ış tır. Her hangi bir mesele hakk ında kendi re'- 
yi ile bir fetva verdi ğ i zaman, ba ş kaları  onun re'yini çürütme ğe ve hak-
ka dayanan fetvas ını  batı l ile yalanlamağa çalış mış lardır. Bu sebeple 
bir alim, arkada ş larının hile ve desiselerinden, veya a şı rı  derecedeki 
tenkidlerinden çekinir olmu ş ; bunlardan kurtulu ş  yolunu da müctehid 
değ il, mukallid ve nakli olmakta bulmuş tur. Bunun tabii neticesi ola-
rak, geli şme ruhu ölmü ş , fıkıh sahasında üstün insan ç ıkmamış t ır. 
Alimlerin kendilerine, halk ın da alimlere olan güvenleri zarflay ınca 
yüzlerini kendilerinden önceki imamların mezheblerine çevirmi ş lerdir. 

Bu Devirde Tesrri Faaliyetler 

Zikrettiğ imiz bu âmiller, her ne kadar ulemay ı  mutlak ictihaddan 
ve ilk kaynaklardan Şer'i hüküm istinbat ından alıkoymuş  olsa bile, 
onların kendi mandut daireleri içinde te ş rri gayret sarfetmelerini ön-
lememi ş tir. Bu bak ımdan her mezhebe mensub ulema muhtelif taba-
kalara aynlm ış tır. 

Birinci Tabaka: Mezheb içindeki İctihad Ehli 
Bunlar, şerrate taallük eden meselelerde mutlak ictihadda bulun-

mazlar. İctihadlan daha ziyade imamlar ının karar k ıldıkları  icti-
had as ıllarından bazı  hâdiselere taallfık eder. Bunların bazan fer'i 
ahkâmda mezheb ileri gelenlerine muhalefet ettikleri de görülür. Me-
sela Hanefi mezhebinden Hasan İbn Ziyad, Mâliki mezhebinden İbn 
Kasım ve Eşheb, Ş affi mezhebinden Buvayti ve Mazeni bunlardand ır 
ve hepsi de ilk kaynaklar ından ş er'i ahkâm istimdad ına muktedir 
kimselerdendir; fakat bunlar, imamlar ına uygun hüküm istimdadında 
bulunmayı  kendileri için zaruri görmü şlerdir. Bu bakımdan imamları  
için esas olan şeyler bunlar için de esast ır. ENI Hanife'nin ashab ından 
olan Ebil Yfısuru Muhammed İbn Hasan ve Zufer'i bu tabakadan 
saymak yanlış tır; çünkü bunlar, şerrate taallfık eden meselelerde mut-
lak ictihad sâhibi kimselerdir ve kendilerine hâs müstak ıl görüş leri 
vardır. Bunların Elyil Hanife'ye göre durumlar ı , Ş afrinin Mâlik'e veya 
Ahmed'in Ş affiye olan durumlar ı  gibidir. Ancak bunlar, kendi mezheb-
lerini üstadlannın mezhebine mezcetmi ş  oldukları  için hepsine birden 
Ebti Hanife mezhebinin ismi verilmi ş tir. Istemi ş  olsalardı , herbirinin 
müstakıl mezhebi olurdu. 

İkinci Tabaka: Mezheb İmamlarından Hakk ında Rivayet Bulun-
mayan Meselelerde İctihad Ehli 

Bunlar, fer'i ahkâmda ve ictihadi usfilde imamlara muhalefet 
etmezler. Ancak, imamlar ına ait fer' ıyyata kıyasla ve usial hasebiyle 
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hakkında rivayet bulunmayan meselelerin ahkâm ını  istinbat ederler. 
Hanefiyyeden Hassâf, Tahavi ve Kerhi, Mâlikiyyeden 
ve İbn Reş id, Ş âfi'lyyeden Ebü Hamid Gazâli, ve Ebü İ shak isfarayini 
gibi. 

Üçüncü Tabaka: Tahric Ehli 
Bunlar, meselelere ait ahkâm istinbat ı  için ictihadda bulunmazlar. 

Mezhebin usûl ve kaynaklanna vak ıf oldukları  için ahkâmın ıllet ve 
mebadiini istihrac etmezler ; yalmz imamlar ının mücmel olan sözle-
rini tefsir ve iki manâya gelmesi muhtemel olan hükümlerin muayyen 
bir manâsmı  tayin etmekle me şgul olurlar. Bu bak ımdan bunlar, imam-
ların sözlerinde ve hükümlerinde bulunan vuzuhsuzluklar ın izalesinde 
baş lıca mercii te ş kil ederler. Hanefiyyeden Cassâs ve emsali bunlar-
dandır. 

Dördüncü Tabaka: Tercih Ehli 
Bunlar, imamlar ından gelen muhtelif merviyyat aras ında ara ş -

tırma yaparak gerek rivayet yönünden ve gerekse dirayet yönünden 
bazı sını  diğer bazı sına tercih ederler ve mesela "bu, rivayetlerin en sa-
hihidir", "bu, naklolunanlar aras ında en çok kabule lay ık olanıdır", 
"bu, kıyasa en uygunu veya halka en yakm ıdır" gibi tabirler kullan ır-
lar. Hanefiyyeden Kudüri, Hidaye sâhibi ve emsalleri bunlardand ır. 

Beş inci Tabaka: Taklid Ehli 
Bunlar da, nâdir rivayetlerle rivayeti zâhir olanlar, edilleden kuv-

vetli olanlarla zay ıf olanlar aras ında ayırım ve tercih yapanlard ır. 
Hanefiyyeden me şhur ve muteber metin sahipleri bunlardand ır. Kenz 
ve Vikaye sahibi gibi. 

Ulemanın, yukarıda zikrolunan tabakalar ından da anla şı hyor ki, 
bu devirde âlimlerin te ş rri faaliyetleri, imamlarm söz ve hükümlerine 
yönelmiş  bulunmaktad ır. Bunlar, ş er'i nasslara, onlar ın ı lletlerine, zâ-
hiren muanz olanlar ın telifine ve onlardan hüküm istinbat ına ait eski-
lerin yolunu değ iş tirmi ş , imamların sözlerine, bu sözlerin taliline ve 
muanz olanlar ın tercihine yönelmi ş lerdir. Bu suretle eski devrin müs-
lümanlarından avama mensub olanlar mukallid ve imamlar taklid 
olunan birer önder iken, bu devirde hepsi mukallid olmu ş lardır. İş in 
en garib tarafı  da, bu devir ulemas ı  arasında, daha eski devirlerin fu-
kahası  hakkında Ebû Hanife'nin : "Onlar da rical biz de.." ; Malik 
İbn Enesin: "Masum Peygamber müstesnâ, sözleri aras ında kabul 
edileni olduğu kadar, terkedileni de olmayan hiç kimse yoktur"; 
ve Ş afiTnin: "Hadis sahih olduğu zaman o benim mezhebimdir" 
sözlerinin unutulmuş  olmasıdı r. 
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5. SON ASIRDA GIRIŞ ILEN TEŞRPI HAREKETLER 

13. Hicri asrın sonlarına doğ ru Osmanlı  Hükümeti, bazı  ileri ge-
len ulemasını  toplayarak, onlar ı , kaynağı  İ slam Fıkhı  olmak üzere 
medeni muamelâtla ilgili kanun vaz' ıyle görevlendirmi ş , alınan hüküm-
lerin asrm ruhuna uygun olmas ı  halinde, bunların, maruf mezhebler 
dışı ndan da alınmasında mahzur görmemi ştir. Bu heyet, 1286 H. 
senesinde Mecelle-i Ahkam- ı  Adliyye adı  verilen kanunu haz ırlamış , 
1292 H. senesinde ısdar olunan bir emirle bu kanuna göre amel edil-
mesi istenmiş tir. Bu kanunda beyi' ile ilgili baz ı  hükümler İbn Şub-
rume mezhebinden al ınmış tır. Bu, dört mezhebin taklidine kar şı  açı -
lan ilk kapı  olmuş tur. 

Mı sır'da ise, Ş er'i Mahkemelerin, hükümlerinde, Ebü Hanife 
mezhebinin hükümlerine iltizam ı  neticesi halk ın ş ikayetleri artm ış  ve 
bu sebepten hükümet, 1920 senesinde, bu ş ikayetleri kar şı lamak için 
ilk adımını  atmış  ve 25 sayılı  kanunu çıkarmış tır. Bu kanun ahval-i 
şahsiyye hakk ında Ebü Hanife mezhebine muhalif baz ı  hükümleri 
ihtiva etmekle beraber, yine de dört mezhebin d ışı na çıkmamış tır. 

1929 senesinde, birinciden daha farkl ı  ve daha ba şarı lı  ikinci adım 
atı lmış  ve 25 sayı lı  kanun çıkarılmış tır. Bu kanun, ahval-i ş ahsiyye ile 
ilgili Ebü Hanife mezhebiyle di ğer dört imam ın mezheblerine aykırı  
bazı  hükümleri ihtiva etmekte, fakat İ slam mezhebleri d ışı na çıkma-
maktadır. 

1936 senesinde, üçüncü ad ım atı lmış , kanun ve şerrat ulemas ın-
dan bir komisyon te şkil edilmiş  ve bu komisyon, ahval-i ş ahsiyye ile 
fürffuna, vak ıf, miras, vas ıyyet v.s. gibi şer'i mahkemelerin ihtisas ına 
giren meselelere ait hükümleri Ş amil bir kanun vaz' ıyle görevlendiril-
miş tir. Ayrıca komisyona, her hangi bir mezhebe mukayyed olunma-
ması , fakat halkın mesalihine ve ictima'i geli şmeye uygun olan fukuha 
görüş lerinin alınması  tavsiye edilmi ş tir. Komisyon, miras, vas ıyyet ve 
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vakıfla ilgili kanunları  tamamlam ış  ve halen devletin mamül kanun-
ları  arasında bunları  çıkarmış tır. 

Bugün dördüncü bir ad ımın atılarak halk ın mesalihini gerçek-
leş tirecek, asrın ruhuna ve inkişafına ayak uyduracak, geçmi ş  mez-
heblerden ahnmasa bile Kur'ân ın ve sahih Sunnetin nasslar ına mu-
halif olmayacak kanunlar ın vaz'ı  temenni edilmektedir. 

62 



INDEKS 

A 	 C 

Caferiyye 31 
el-Câmiu'l-Kebfr 52 
el-Câmiu's-Sagft 52 
Cassâs 60 

37, 41, 48 Çin 38 
Abdullah İbn Ömer 23, 29, 40 
Abdu'l-Melik İbn Mervân 37 	 D 
Abdurrahman İbn Avf 33 
Abdu Menâf 54 	 Detilu't-Talib 56 

Dımaşk 29 Ahzâb 12 
Ahmed İbn Hanbel 39, 43, 52, 55, 57, 59 	 E 
Aişe 23 
Al-i İmrân 12 	 Ebû Abdirrahman Abdullah İbn Mes'ûd 35 
Alî İbn Ebî Tâlib 12, 23, 26, 30, 31, 34, Ebû Amir 53 

40, 51 	 Ebû Bekr (es-S ıddik) 15, 23, 25, 26, 27, 
Alkama (İbn Kays) 36, 40, 41, 51 	28, 32, 34, 43 
Ammâr İbn Yâsir 35 	 Ebû Bekr Muhammed İ bn Amr İbn Hazm 
Amr ibnu'l-As 13, 36, 55 	 43 
Atâ 34, 40 	 Ebû Cehil 35 

Ebû Davıld 43 

B 	 Ebu-l-Esved ed-Du'eli 42 
Ebû Hâmid Gazali 60 

Bağavl 28 	 Ebû Hanife (Numân İbn Sâbit) 39, 41, 44, 
Bağdâd 55 	 45, 46, 50, 51, 52, 54, 57, 59, 60, 61 
Bakara 12, 19 	 Ebu'l-Hasan Kerhi 57 
Basra 23, 26, 28 	 Ebû Hurayra 36 
Bedr 15, 34, 35, 36 	 Ebû İ shak İ sfarayini 60 
Benu'l-Hakem 41 	 Ebû Mûsal-Eş 'ari 23, 35 
Benu'n-Neccâr 32 	 Ebû Yûsuf 41, 45, 50, 52, 53, 59 
Beytu'l-Makdis 18 	 Ehl'i Sunnet 31 
Beytu'l-Mâl 32 	 Endulus 38, 54 
Buhâti 33, 34, 35 43 	 Enes İbn Mâlik 22, 23 
Buvayti 59 	 Enfal 12 

Abadile 33 
Abdullah 33 
Abdullah İbn Abbâs 23, 27, 32, 33, 37, 40 
Abdullah İ bn Amr İbi'l-As 23, 26, 32, 36, 

37, 41 
Abdullah İbn Mes'ild 23, 29, 32, 35, 36, 

63 



Esnam 11 
Eşheb 59 
Evsan 11 
Eyyamu'l-Arab 34 
Ezher 55 

F 

Fâris 51, 55 
Fetha 42 
Fukaha-i Seb'a 40 
Furkan 11 
Fustat 55 

G 

Gazze 54 

H 

Habeş istan 35 
Haccac İbn Yûsuf 42 
Hadid 11 
Hafsa 25 
Hakim 50 
Halil 42 
Hammâd İbn Ebî Suleyman 36, 41, 51 
Harac 52 
Hâriciler 31 
Harunur-Reşid 52 
Hasan (Basri) 51 
Hasan İbn Ziyad 59 
Hassâf 60 
Havaric 30, 31, 48 
Hendek 32 
Hicaz 40, 46, 47, 48, 55 
Hidaye 60 
Hindistan 53 
Huzeyfe 35 
Huzeyfe el-Yemâni 13 
Huzeyl 54 

Ikrime 40 
Irak 32, 42, 45, 46, 47, 48, 54, 55 

İ  
İbn Abbâs 30, 32, 33, 34, 35, 40, 43 
ibnu'l-Arabi 60 
İbn Cerir et-Tabari 30 
İbn Kas ım 50, 59 

İbnu'l-Kayyim 19 
İbn Mae,e 43 
İbn Mes'ild 34, 35, 36, 41, 51 
ibn Ömer 34 
İbn Resid 60 
İbn Sa'd 37 
İbn Sirin 51 
İbn Şubrume 61 
İbn Umm Abd 35 
İbrahim 51 
İbrahim Naha'i 36, 44 
İdris 54 
ikna 56 
İ lahi ahkâm 15 
İ lahi Kanun 8, 16 
İ lahi vahiy 13 
ikin ı u'l-Muvakk ı 'in 19 
İ lham-t İ lahi 15, 16 
Incil 34 
İ slam Hukuku 9, 11, 24 
İ smail İbn Hammad 50 
İ smailiyye 31 

K 

Kâbe 18 
Kâft 50 
Kenz 60 
Kerhi 60 
Kesre 42 
Keysaniyye 31 
Kitabu's-Siyeri'l-Kebtr 52 
Kitc2bu's-Siyeri's-Sağ ir 52 
Kitabu'l-Umm 50, 55 
Kudûri 60 
Kûfe 23, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 

50, 51, 52 
Kur'an ahkami 15 
Kur'ân-1 Kerim 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
45, 46, 54, 57, 58, 62 

Kureyş  31, 35 
Kütüb-i semaviyye 36 

L 

Leys İbn Sa'd 36, 41 

64 



M 

Mağrib 54 
Wide 12, 19 
Malik İbn Enes 39, 40, 43, 44, 45, 50, 52, 

53, 54, 57, 59, 60 
Mansur 43 
Mazen1 59 
Mebsât 52 
Mecelle-i Ahkâm- ı  Adliyye 61 
Medine 11, 12, 18, 23, 26, 28, 29, 32, 35, 

36, 40, 43, 44, 45, 53, 58 
Mekke 11, 21, 23, 26, 32, 35, 37, 40, 54 
Merv 55 
Mesâbthu's s-Sunne 28 
Mevs ırât 50 
Mı sır 23, 28, 29, 32, 36, 37, 41, 50, 53, 54, 

55, 56, 61 
Misvak 18 
Mu'aviye (İbn Ebî Sufyân) 29, 30, 31 
Mu'âz İbn Cebel 12, 23, 24 
Mucâhid 36, 40 
Mudevvene 54 
Muğla 56 
Muhammed (A. S.) 32, 34, 35 
Muhammed İbn Hasan 50, 52, 54, 59 
Muhammed İbn ş ihab ez-Zuhri 40, 43, 44 
Mukni 56 
Muksirtin 33 
Muslim 33, 35, 43, 55 
Muslim İbn Hâlid 40-1, 54 
Musned 43, 55 
Muvattd 43, 50, 54 

Nasr 34 
Nasr İbn Âsım 42 
Necdiyye 55 
Nesai 43 
Nevâdir 52 
Nür 12, 19 

O 

Orta Asya 55 
Osman İbn Affân 23, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 

42 
Osmanlı  Hükümeti 61 

Ö 

Ömer İbn Abdi'l-Aziz 43 
Ömer (İbnu'l-Hattab) 15, 23, 25, 26, 27, 

28, 32, 33, 34, 35, 40, 43 

R 

Rabi'a İbn Abdirrahman 44 
Tabratu'r-Ra'y 44 
Ra'd 11 
Risale 50, 55 

S 

Sâdıka 26, 36 
Said İbn Cubeyr 40 
Said İbnu'l-Museyyib 40, 51 
Sikılliyye (Sicilya) 53 
Sudan 54 
Sufyan İ bn Uyeyne 40 
Sulmün 50 
Suleyman İ bn Yesar 32-3 
Sunnet 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 

27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 

45, 46, 49, 51, 52, 53, 57, 58, 62 
Suriye 55 

Ş  

ş a'131 32, 41, 44, 51 
ş afii 39, 41, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60 
Şam 23, 26, 28, 29, 55 
şeyhan 33 
Ş i'a 30, 31, 46, 48 
Şureyh 41 

T 

Tabakiitu's-Sâfi'lyyeti'l-Kubrâ 55 
Tahavi 60 
Taif 34 
Tebuk 15, 32 
Tenvin 42 
Teş ri-i İ lahi 8 
Teş ri-i İ slami 8 
Teşri-i Vazi 8 
Tevrat 34 
Tirmizi 43 

65 



Tövbe 12 
Türkiye 53 

U 

Ubeyde İbnu's-Sâmit 23 
Ubeydullah İbn Abdillah İbn Utbe 34 
Ubeyy İbn Ka'b 23 
Uhud 35 
Ukba İbn "Anık 35 
Umare İbn Hazm 32 
Umm 50, 55 
Urva İ bnu'z-Zubeyr 40 

V 

Vahy-i İ lâlû 14, 19, 24 
VilklYit 52 
Vildiye 60 

Yahya İbn Sa'id 40 
Yasin 11 
Yemen 12, 24, 35, 55 
Yezid İbn Habib 36, 41 
Yûnus 11 

Zâhiriyye 46 
Zamme 42 
Zeyd İbn Sâbit 23, 25, 27, 32, 33, 40 
Zeydiyye 31 
Zikr 14 
Ziyad İbn Ebish 42 
Ziyadcit 52 
Zufer 59 

66 






	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69

