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ISLAM'DA FIKHi 
EZHEPLER TARIHI 

ISIRLI alim Muhammed Ebü Zelıra tarafından ya
zılım§ olan İslamda Fıkhi Mezhepler Tarihi, türkçe
ınize terceme edilerek neı;ıredilmeye başlanınıı;ıtır. 

Dört cild halinde tamamlanacağı bildirilen bu eserin 
neı;ıredilen birinci cildi §U balıisieri içine almaktadır: 

.Sunarken. Önsöz, Giriı;ı, Peygamber Devrind.e 
İctihad, Sahabe Devrinde !ctihad, Tablln Devrinde 

·· İctilıad, Müctehid İmamlar Devrinde İctilıad, Şia ve 
Haricilerde Fıkıh, Siyasi Fırkalar, ttikadi Fırkalar, 
Mezhepler Arasındaki İhtiUıi ve Sebepleri, Mezhep
ler Arasındaki İhtila.fın Tesirleri, İslami Hükümlerin 

Amaçları, İslamın Gözettiği Maslahatlar, Güçlüğün Kaldırılma
sı, !ctilıacl, !ctihadın Dereceleri ve MÜçtehidlerin Tabakaları, 
Fetva Verme ve Müftide Ar'anan Şartlar. 

Usulu Fıkıh ve Fıkıh tarihi bakımından önenıli bazı bölüm
lerin incelendiği bu cildden sonra, diğer cildlerde, Fıkhi mez
heb imamlarının ışahsiyeti ve kurdukları mezheblern hususiyet
İer.i §u sıra ile anlatılmaktadır: 

II. Ci!d: İmam Zeyd, İmam Cafer, İmam Ebu Hanife ve. 
Mezhebleri, 

m. Cild: İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed b. Han
bel ve Mezhebleri, 

IV. Cild: Davud-u Zahiri, İbni Hazm, Zamri Me2lhebi, !b
ni Teyrniyye ve Fıkhi görüı;ıleri. 

Müellif, önsözde sekiz Fıkıh imamının herbirisi hakkında 
ayrı ayr'ı birer eser yazdığını; ancak bu sekiz cildlik eserin, İs
lam Hukuku üzerinde ihtisas yaparıların dıışındaki okuyuculaJI"a 
ağır .geldiğLrıi bildirm~üedir. Dolayısiyle, bu kitaplann daha 
Iwlay okunınası ve umumi kültür sahibi olmak isteyenlerin fay-
dalanabilmesi için özetıenerek ·bir tek cild haline getirildiğini 
söylemektedir. YazaT yine önsözde, kitabın muhteviyatı ile ala
Iralı olan şu hususlara da temas etmektedir: "Bu eserde geçen 
sekiz imamı _ve onların mezheplerini, fazla teferruata girmeksi
zin ele alınıp inceledik. 

"Bu imarnlardan ikisi, Zeyd ve Cafer es-Sadık, Şia imarn
lar•ı olup Peygamber (S. A) in Ehl-i Beyt'ine mensupturla'l'. Fa
zilet ve ışöhretleri herkesee bilinmektedir. Bazı .din kardeı;ılerimi~ 
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zin bunları a§ın derecede kutsal
la§tlrmalan, onlaTin §erefini a§a
ğı c!üşürmez: Fakat bu dur'Um 
karşısında bizim, müsltiımanlann 

kalbierini birleştirmeye vesile ola
cak bir şekilde· bu iki imarnın hal 
tercümelerini yazıp me2ilı.eblerini 

·.inceleyerek bunlaTla ilgili yann§ 
kanaatleri gidermemiz gerekmek
tedir. 

"Bu ünlü fıkıh imamlarını ve 
onların mezheplerini geni§ bir 
§ekilde öğrenmek isteyenler o se
kiz cildlik eseriınizi, özet halin
de öğrenmek isteyeııleT de bu ki
tabımızı okuyabilirler." 

Ç-iri§ kısmında, Kur'an ve Sun
net'in İslam Hukuku'nun esas 
kaynağını teşkil ettiği, · Kı1r•an 
nasslannın, meselelerin esasına 

taal!uk ettiği, sünnetin ise bu 
esaslara ve <>nlaTa ait teferruatı .· 
açıkladığı anlatılmaktadır. Akıl 

ve nakil münasebetleri ele alına
rak İslam Hukuku'nda içtihadın, 
tarihi seyir içerisinde §U dört dev
reye ayrıldığı bildirilmektedir: 

I - Peygamberin Devrinde 
ki İctihad, 

II - Sahabilerin Devrindeki 
İctihad, 

m - Tabiin'in Devrindeki !c
tihad, 

IV - Müctehid İmanların Dev
rindeki İctihad. 

Bu dört devre ayrı ayrı ele alı
narak incelenmekte) bilhassa Sa
IJ.ıabi ve Tabiin devirleri hakkında 
ilgi çekici açıklamalar yapılmak
tadır. Sahahe ve Tabiin'in ictihad 
konusundaki farklı metod anlayı§ 
ları misalleri ile ortaya konulmak-· 
tadn·. Bu farklı anlayış neticesin
de: ı- Re'y'e · dayanan Fıkıh; 

2 - Hadis' e dayanan Fıkıh olmak 
üzere iki çe~it Fıkıh ek<>lünün doğ
duğu ve bunlann taraftarlan ele 
alınarak İslam Hukuku'nun Sa
habe ve Taıbiln dev.rinde geçirdiği 
safahat ıgösterilmektedir. 

MÜCTEHİD İmanlaı• Devrinde . 
İctihad bölümünde, Taba-i Ta

biin'den olan birçok zevatın zama
ninda, fıkhi mezhebierin kurulma
ya başlandıg-t, ·bunların, meşhur, 

aha1, mürs·~l hadisleri. esas alma-
. ian, ıra'ye verdikleri değer gibi 
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meseleler ele alınarak iki farldı 
fıkıh ekolünün farkları anlatıl

maktadır. -Meydana gelen Irak ve 
}.fed!ne ekollerlnin farklı an1ayı§
ları şu dört hususta toplanınak

tadır: 

I - Mediiıeliler Ebu Berlt, ömer 
ve Osman CR. A.)'ın hiiküm ve 
fetvalarına, ayr'lca Zeyd b. Saıbit 
ve Aişe (R. A.)'m fetvalan ile 
Ebu Hüreyı·e ve Ebu Said el-Hud
ri gibi sahabilerin rivayetlerine 
sahiptiler. Iraklılar ise Abdullaih 
b. J.\Ies'ud'un hadis ve fetvalanna, 
Ali b. Ebi Talib ve Ebu Mü.sa el
Eş'ari'nin fetva ve hükümler•ine 
malik idiler. 

II - Medineliler daha çok Ha
dis kaynaklarına sahip idiler. 

m - Tabillerin fetvaıarı, Me
dine'deki müctehid!erin yanında 

büyük bir mevkii işğal ediyordu. 
Irak fıkhında Tahiiierin re'yleri 
böyle ibi:r mevkü i§gal etmiyordu. 

IV - Irak'ta rc'y kıyasa daya
nıyordu; Hicaz'da dse re'y mas
lahata dayanıyordu, 

"Şia ve Haricilerde Fıkı.h'' bölü
münde, Ehl-i Sünnnet anlayışı dı
şındaki mevcut siyasi ve itikadi 
mezhebierin kısa bir sıralaması 

yapılarak bunlaTdan fıkhi görüşü 

olanlar hakkında bilgi verilmekte.; 
dir. 

Daha sonra mezhebler arası ili
tilatın tesii:leri ve müctehidleıin 
kendi anlayış ve ictihadlerı hak
kındaki fikirler şu şekilde belirtil
mektedir: "İslfun büyükleri, geç.. 
mi§te ve halihazırda hiçbir zaman 
kendi sözlerinin din olduğunu, ka
yıtsız şırtsız burılara uynlması ge
relı:tiğini söylememi§tir. Hatta on
lar, müsi'iimanlarıhakka götüren 
delili ara§tırmaya davet etıni§ler
dir. Mesela Bi.iyülı: İmam Ebu Ha
nife, " Bu bizim ula§tığımız en iyi 
neticedir. :Kim bundan hayırlısını 

bulursa ona nysun" demiştıir. 

Dalıa sonra müctehidleri talı:lid 

etme zarureti sebepleri ele alın
maktadır. İctihad - kapısının açık 
olduğunu, "... çünkü insan aklı 
hiçbir zaman düşünmekten men ... " 
edilemiyeceğini ve yeni hayat şart
larının beliTil bir hükme [ıağlan

·ması zaruretinin .de >i.ctihad k;:tpısı-
nın açık tutulmasını intaç ettiğini 
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bildiren müellif, bu arada ictihad 
kapısını Itapatmanın verdiği za
rar lradar, ictihad yapmaya gerek
li salaaliyeti olmıyanların da icti
had yapmalannın İslamiyete za
rar vereceğille dikkati çekmekte
dil'. 

B UNUN için bir müctehidde bu-
lunması gereken şartıarın tes

bit edilımesine işaret eden Ebu Zeh
ra, müctehid olacak bir kimsenin 
her §eyden önce İslam iDininin 
umumi amaçlanın iyice anlamah-

. dır, diyerek bu bahs e uzun bir yer 
ayırmıştır. Bu bölümde İslam'ın 

gözettiği masıahatlar ve bunların 
dereceleri, Tekliflerde bulunan -
masıahatlar ve çeşitleıi, güçlüğiln 
kaldınlması gibi hususlar arılatıl
mıştır. 

!ctihadın tarifi ile iba§layan ye
ni bölümde, ictiliadın çeşitleri, 

şartıarı ve müctehidleri · aranılacak 
vasıffar sıralanmaktadır. Bütün 
bu şartlai"l haiz olan kimselerin 
müctehid olabileceği, bunlann dı -
şıdakilerin ise islam hakkında söz 
söylemeye haklan olmadığı israr
la belirtilmdştir. 

Kitabın son bölümü, ifta (Fet
va Verme) ve Müfti'de aranılan · 
şartlara tahsis edilmiştir. İctihad 
ile fetva vermenin farldı şeyler 

olduğunu aniatmakla başlayan bu 
son bölümde, bir kimsenin her 

hangi bir meselede fetva verebil

mesi için gerekli olan §artlar sıra

lanmaktadır. Bütün bu şartları 

!haiz olan kimselerin müctehid ola

bileceği;bunların dışındakilerin ise 

İslam hakkında söz söyleme:y:e 

haklan olmadığı israrla belirtil

miştir. 

Güzel bir türçe ile Abdülkadir 

Şener tarafından dilimize tercüme 

edilen bu eseri ilgililere tavsiye 

ederken, diğer cildierin de en kısa 

zamanda neşredilmesini temenni 

·ederu. 

Islam'da Fıkhi Mezhepler Tarihi, Mu• 

hamed Ebu Zehra. (MIItercim: AbdUI· 

kadir Şener) Ayyıldız .Matbaası, An· 

kara 1968, IV + 168 sayfa, fiyatı: 

8 TL. 


