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:ıu s·fi ı ar- fı q Jr'~ ta rih.i ~~:- _ 

Mulıam.med. HAMİDULLAH 

Beşeriyetin. malum tarihinde, dünyanın liemeiı her yerinde çok 
eski' devirdeaberi hukukun · i'zl'er-i~e rasianır. Babil kralı Hamurabi'· 
nin kanuniarına sahip bulunuyoruz. ,Hind brahmanlarının Veda ve. 
Sinilris'leriain metiiıleri günümüze kac;lar mahfuz kalın ış br. Çfnli 
Konfiçyus'un Şu-King gibi' hukuki kitaplan vardır. lraniılar Avesta'
ya sahip idiler. Firavunlar Mısır'ının kadim bir hukuka.saliip olduk
larına dair bir çok ş.eyler bilinmektedir~· Lat~leri':ı Oniki le'Qha 
kanunları heı·kesçe malümdur. Latinler, kendi 'kanuniarına . ait bir 
ç·ok mü'him vesikalar, bassaten Ön-Asya menşeli 'Gaius'un V.e İs
tanbul'da 'Bizans İmj>.ar4toni justinyen'in hukuki vesikala?ını biz-e 
terketmlilerdir. 

lsla,niyetten evv.elki' bir devre ait olan biitün bu · saydıklarJ.
mız cidden kıymetli ş_eyl'erdir. Fakat bizzat hukuka dair değil de 
infulUmanların <U ş ii 1 a 1- f ı q_h·» (yahut hukukun kökleri), Ang:lo
saksonların bugün ( j U T i Sp r U d e n C e ». diye aqlan~ırcİikları h u~ 
kuk ilmine dair . bir eser . aramağa, daha doğrusu beyhude ar arna
ğa koyulunca insan. hayretle k~rşıl'aŞ_ır. Bir çok hukuk musanne- ·· 
fatına ve bJnların haci~ll şerhlerine dünyanın 'her. tarafında ras
lanabilir, fakat miicertet olarak hukuk ilminden bahseden hr eser,_ 
bildiğime göre, latinler 'de müstesna bırakırmamak suretiyle, ne 
şark ve ne 'de garplılar tarafınd-an meydana getirilmiş değildir. 
Biraz ilerid~ göreceğimiz vechiyle_ bu. .mevzua dair· rlk eser, hicre~ 
tin 150. yılinda (m. 767) doğmuş olan Imam Şafi'i tarafından telif 
edilmiştir. Be'lki bu faaliyet müslüma.ı-ıların luıkuk sahasına katıli'ş-
larının en bü.yü'ğüdür, fakat yegane İi_tirakreri değildir. ' 

Devlet, i nsan cemiyetiilde· malum, pek es~i bir müessesedir.' Yai
nız devlete ait bir yazılı teşkilat esası ~lk 'defa ol'ar.ak, ckuyup yaz
madan mahr\.lm bir üromiden ibaret olan Peygamberimiz tarafın
dan ila.1 edi1mi§_tir. 52 maddeden teşekkül eden bu teşkUatın met- _ 

• M. Faad Sezg.in tara-fınd~n te.rciime dlunmıı ştur. 



D00055c2s1y1956-57.pdf 01.02.2010 16:26:14 Page 4 (1, 1)

. (" 

.. 2 

ni çok şükür bize kadar intikal etmiştir . Filhakika biz, Atina'nın 
Aristo tarafından meydana getirilen teşkili esasına sahibiz. Fakat ô, 
devletin hükümdan tarafından resmen · ilan edilmiş · bir kanun de 
ğildir, sadece Atina ·devlet-sitesi idare tarzının hususi m~hiyette, 
bir fert tarafından yazılmış tarihçesinden ibarettir. Aristo1.ya mua~ · 
sır Hindli Kaufilya'nın _Artha Sastra'sı da teşkilt mahiyette 'bir 
şey değildi. Bütün bunlar Makyavel'in «Prencipe» adlı eseriQ.de 
olduğu gibi devlet idaresi hususunda, krala yapılan . nasihatlerdi. 

Latinler arasında, şikayetlerin muayyen formüllere ' uygun ol-
, ması esası teamülde idi. Oniki levhci kanuniarz'na gör~, müşteki~ 
şjkayetnamesinde «üzüm · ağacz) tabirini yazmış olmalıydı~ Gaius, 
Şayed bu tabir yerine ( Üzüm. asmasz'IJ yazılırsa mahkemenin, şika
yeti hiÇ meşgul olmadan reddini emredi"yordu. «Dişe mukabil diş11 

· şeklindeki kısas fikri her _yerde hakkaniyete müstenid bir şey . 
olarak kabul edilmelidir. Fakat «Hammurabi kanunu> sırf kıyas 
yoluyla hareket ederek ·«bir şahıs diğer bir şahsın ineğini öldü· 
rürse suçlunun . irıeği ö_ldürülmelidin, hatta, <bir kimse diğer bir 
kimsenin kızım öldürürse esas cezaga çarptznlacak olan mücrimin 
~endisi değil kızzdzn demiştir. Ingilizler daha ifrata varriuşlardı. 
Çok eski değil, kaza hakkı beyannamesi · ilan edilinceye· kadar, 
bir insan bir duvar veya gemi sadrnesiyle hayatını kaybedecek 
olsa duvarı veya gemiyi cezalandırmak lazımdı. Modern hukukta 
ö kadar çok ehemmiyetli olan ' n iye b fikri, anlaşılan Peygam
ber'in <al-'A'mal bi'n·niyat' (= arneller niyetiere bağlıdır) şeklin· 
deki meşh_ur sözüne tekaddüm eden devrin meçhulüyifti. 
· U ş ı11 aI - f ı q h yani hukuk ilmi mevzuun~ tekrar gelelim : 

· Bu mevzua dair. en eski eserin İmam Şafi'i'ye ai't olduğuna dah~ 
'evvel iŞaret edildi. Şu kadar var ki,· bu, on_u teşkil eden unsurla
nil daha eski olmadığı manasını tazammı,m e_tmez. Hakikat şudur 
ki, meseıe . . bir kaç nesilden bed. hummalı bir şekilde münakaşa 

. ediliyordu. Peygamb~r'in sadece bir şahıs t~rafından duyulmuş 
olarf meı:vi bir sözünün(= fukahanın haber-i a~adının) ' 'İslarri huku
kunun, kıymeti haiz bir kaynağı olarak tanınıp tanınmıyacağı 

meselesi İnevcuttı,ı ve bu mesele mutezile ile ehl-i sünnet taraftarla
rını ayırıyorôu. Ayni zamanda <i s t i l:ı sa m ın ( = .bir şeyin hak
kaniyet. ve akl-ı selirp esasına uygun bulunması) hukukun tamam
l_ayicı ·-bir --kaynağını teşkil edip · etmeyeceği meselesi vardı · ki, bu 
da hanef~lerle devrin islariı hukuk mekteplerinin müqasebetlerini 
sarsıyordu. Şafi'i'nin bunlardan uzun uzadıya bahsetmiş ve e~cüınle 
mutezileye ve ehl-i s~nnete ·cevap verrneğe çalışm!Ş olma_sı keyfi-

. · ~ . 
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y.eti mevzuu bahs ilmin unsurlarının daha evvel bulunduğunu ve 
. Imam Şafi'i'nin . ancak bu unsurları topladığını ve bu faaliyete 
iştirak suretiyle <ar-Risô.la'fl diye adlandırdığı ·.bir kitap kalem~ 
aldığını · gösteriyor. İbn ljallikan 'Ahil. Yil.sur'tan bahseder-
ken onun ls la mda· ilk defa u ş u I aI - f ı q h ki.taphmn~ 'Ahil. 

. tı:anifa'nin mezhebine uygun bir şekilde kaleme aldığını, söylemek 
istiyor 1• Şafi'i'nin bu mübeşşirinin eserlerine sahip bulunmuyoruz~ 
Terceme-i hal kitapları ve diğer kaynaklar da 'Ahil. Yusuf'un bu 
mevzua dair bir eserinden bahsetmiyor. İslam hukukun~n büyü_k 

. ·taripçisi Prof. Mana?ir 'Atısan Gilan i, İbn tJallikan'ın 'Ab u Yusuf 
hakkında kullanmış olduğu <u ş ü I aI-f ı q h> tabirinin bu tekni~ 
ıstıla:htan normal olarak anlaşılan bir mana ifade etl)'lediğini, bila
kis 'Abil. Yusuf için uşil.l al-fıqhın .üstadı 'Ahil. f:lanifa tarafından 
istimal ve talim edilmiş metoda uygun bir şekilde · bazı asli mil.
talardan basit kanunlar talili manasma geldiğine ' hükmediyor. Her 
ne olursa olsun, Şafi'i'niİl Risô.la'si hukukun cihanşümul tarihin
de . bir devir teşkil ediyor. Bu kitap bize kadar ulaşmıştır, bir çok 
yazmaları bulunmaktadır ve bir kaç defa tabolunmuştur. · 

· Bu mühim eserin muhtevasını arzetmeden evvel, Şafi'i'nin hi.ı~ 
kuk iLniyle ne anladığını tesbit edebilmek için, ikinci planda kal.' 
mak üzere, bir 'kaç kelime ile o:ıun esas tezinden bahsetmek fay
dalı olacaktır. 

· lmain· Şaıi'i, süla.lece Peygamber'in akrabasiyle birleşiyordu. 
Hukuk tahsilini Mekke'nin mühim üstatları yanında yapmış ve da
ha sonra büyük hukukçu Imam Malik'in yanında uzun seneler de
vam ettirmek için Medine'ye gitmişti. Sadece hukuku değil, hadis 
bilgisini de derinleştirriıek için, devrinde islamiyetİn merkezi ha
linde buluaan Bağdad'a koşmuştu. Irak mektebi, Peygamber'in 
eshabından olan büyük hukukçu 'Abdallah b. Mas'ud'dan 'Ahil. . 

· I:Janifa 'ye kadar nesilden nesle intikal eden kendine has rivayet
ler~ sahipti. 'Abi\. I:Janifa İma !ll Şa.fi<i'nin doğduğu yılda ölmüştü. 
Fakat 'Abu Yil.3uf, ıVIul)ammad aş-Şaybani ve diğer talebeler~ 
orada b:ılun:.ıyorlardı . . 'Aba I:Janifa'nin bir· müslüma·n hukuk kül~ 
!iyatı telif edebilmek için kırk azalı bir akademi tesis ettiği ma
lumdur. Şafi'i orada da tam ma~asiyle tatmin olunmamıştı. Kendi-
ni tam manasiyle muazzam bir ilmi faaliyete terketmiş olduğun
dan Mısır'a geçmişti. Orada Islam hukukunun, Peygamberin ileri 

·gelen eshabmdan { Abdal lah h. 'Amr. b. ·al-'aş'm rivayetlerine te-
varüs eden ve kendilerine ait bir çok hususiyetleri bulunan üçün
cü. bir mektebi vardı. Şali'i eserlerini bir kaç sefer yeni baştan 

ı İbn ljallikan, Balak, 1299, II, 402. 
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ele almıştı. · lYf~vzmi b~hsettiğimiz ·Ri saZa'si dahi eski ve yeni ol
mak üzere ilri. · versiyona· sahiptir. Henüz bu iki ayn metin birbi
riyle mukabde edilmiş -değildir. Böyle bir mukayese teşebbüsü 
burada bizi · mevzuumuzdan uzaklaştrrmış olacaktır. Şafi'i'riin 'b'n 
gelişmesi bi~m dikkatimizi- bir' bakıqıdan çekiyor. . . 
· . Ayrıca, fıicretin . birinci asn Islam için .ancak temelierin Ra
zılması malüyetinde bir neşvüneın.a devresindea ibaret olmuştur; 
Yazılı bir edebiyattan mahrum bulunan arap dili bu müş~ül- va·
iiyete çare bulmak üzereydi. Sadece elde Qur' tin metni ve bazı 
hadis mecmuaları vardı~ Diğer bir çok mahsuller . daha· ortaya 
ç'ıkmaJıydı. Gerçekten hemen bir ihtisas işini n- ortaya .çıkışr pek 
şaşırtıcı olmamalıdır. Mütekellimini takip edenler, ancak akidenirr 
felsefi tarafıyla meşgul olup Qur'cin , ayetlerini kendi tarzla
rı.nda tefsir ediyorlardı. Muhaddisler her yerde P~ygamber'in Ila
dislerini . ekseriyetle muayyen bir irtibat · ve kronolojik sıradan 
mahrum bir şekilde topluyorlardı. Şayet bir hadiste hukuki' bir 
meseleye her hangi bir işaret mevcut ise, onlar diğer unsurların 
her türlü ta.'lil ve akli neticelerini bir tarafa ahyorlardı. Ve niha
yet gittikçe kendilerine has bir etüde sürüklenmiş olan h.ukukç.u.
lar da -yani muhaddislere mukabil «ra' y» mensupları- en. mana
sız hal ve vakayiin her türlü kaidelerini, Peygamber 'in ekseriyetle 
~iç farkında ol.madıkları sözlerini hesaba katmadan Qıtr' cin.' dan· 
v;eya .kendileri tarafından ileri sürülmüş olan prensiP.lerden çıka
qyorlardı .. Tabiatiyle taraflardan her biri her. hakikatın kendi in
hisarında bulunduğunu . iddia e.diyordu. Arada bir çok münakaşa 

· ve zaman zaman. kanlı hadiseler oluyordu. Hadis bilenler hukuk 
iı'minden mahrum idÜer ve ayni zamanda ta'lil, tefsir, tatbik ve 
saire iç.in. kullandıkları metodları: yoktu. İşin felsef.i tarafıyla ala-. 
kalanan kimse .. Peygamber' e: atfolunan cAllah, dehre küfretmeginiz, 
zira delır ben_im dig.on sözünü duyunca bunu memnuniyetle .karşı

lıyor, halbuki ayni hadis felsefi düşünceden mahrum kimsenin 
dikkatini hiç çekmiyordu. Hukuki kaideleri·, Qur'4n ve hadisten 
ibar~t . iki kaynağın~an çıkarabilmek için- ayni zamanda tarih· bil
gisi gerekliydi. Yani 'Qar'tin'daki her ayetin ve Peygamberin her 
sözünün kendinden evveı= ve sonrakilerle irtibatım bilmek Iazımdı~ 
Kaideleri çıkara-bilmek, ayni mevzu üzerinde varit birbirine zıt iki 
·m:Utamn çatışması halinde· en·.mühim qnsurn s_eçebilmek için man•· 
tık bilgisine sahip olmak lazımdı. Şafi'i'nin meziyeti· kelam ilmi'ni 
iyi bilmesinde idi. · Peygamberin sözlerine taall'uk eden mı1taları 
tam İnanasiyle elde etmiş bulunuyordu. Hukukuıı mücerret ilmini 
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devrinin en· büyük mütehassıslan yanında: öğrenmiş ·{)lmak sı.:ire
.t.iyle · derinleştirmişti .. 9 her .mektebin .diğeri aleyhine ileri. sürdüğü 
itharnları karşılaştırmak suretiyle, her birinin .abesliklerini ve. ·her 
ikisinin en haklı taraflarını tesbit ·edip kendine has bir hukuk 
mektebi kurabilecek . ·seviyc:;ye gelmişti. 'Abıi l:fanifa'nin ~adece 
sünni üstadiann değil ayni zamanda Zeydiye mektebinin müessisi 
Zayd lbni 'Ali'nin ve <i.§na 'aşariyya şia» .hukukunun müessisi 
Imam Ca'far Sadıq'ın ilimizi olduğu bilinmektedir.. Şafici hem 
İmam Malik'in hem . de 'Apıi J:lanifa'nin, u hclelerinde · pek 
muhtelif rivayetleri cemeden, en yakın tilınizlei.inin, bütün sistem
lerde;ı bir sistem çıkaracak mahiyette değil de bunlar arasında· 
birleştirici bir rabıta tesis .eden talebesi· idi. Mıihadçlislerin elin~ . 
Peyg~~berin. mahfuz sÖzlerinin hayatında oldugu kadar :gü:yenilir 
ve Kıymetli oldu~unu isbat edebilmek için en kuvvetli silahı ver
mişti. Muhaddister ona hu.dutsuz bir minnettar lık hissi duyuyor
lardı. Akla e.n yakın kanunlar çerçevesinde neticeler çıkarmak 
için hııku,,j. metodlan Peygamber'e atf -olunan söz _ yığınına tatbik 
etmişti. Ondan evvel, hadis mecmualarının ·gerçek değerini .kale 
almayan pür .hukukçularln bütün itimatsızlığım bird~n.bire· gider
di. Kolaylıkla anlaşılabilir ki, artık .eski mescri çlaha -evvel hesaba 
katılmamış olan yeni unsurlar muvace.he.sinde :bir daha g.özden 
geçirilmeliydi. 

Muhtelif mekteplerin .müteassıp tar.aftarlartn~, daha .iyi intibaha 
sevk için kendi hocal.arından İmam Malikin, Mul}ammad aş,:Şay· 
hani'nin ve diğerlerinin eserlerine karşı ciddi tenk.idler kaleme aldı. 
Delilleri gayri kabili inkar bir· derecede kuv:vetli ve mukni idi. 
Tenkit etmiş olduğu müellifler veya. aniann tilmizleri, ağır ta'yib 

· ve tenkitleri red edebilmek için, bunları hesaba katmak mecburi
yetinde idiler. 'Bunun bilvesile hayırlı diğer bir neticesi olmuştu. 
B~tzı muhitlerin. meslek tarafgirliğindeki taassubunu sarsmış, .fikir 
ve a'taştırma bün:iyeti .daha bir zaman için . temin olun~uştu. 
Hanefiler kadar, malikiler de mevzuubabs idi. Burada ziki 
edeceğimiz .iki haber Şafi'i'nin karşılaş~ pldıığu durumu takdir 
için kafi gelecektir. {:latib Bağ.dadi. anlabyor; cŞô.fi'i /3ağ
dad'a geldiğinde orad.a 40 ilô. 5{) ders halkası (= kürsüsü) vardı . . 
O bıı halka.far.a i,ştirak ediyor ve o, Qurô.n şöyle :Söylüyor, hadis 
şöyle söylüyor diyordu. Onlar ise, bizim ıistad:lanmzz. şöyle söglü.
y.or~ diye .cevap . veriyorlardı.' Bu hal, mescidde onun deis halkasm-
dan başka hiçbir ders halkası kalmamasüıa müncer ·oldu ı. · 

ı Tari!J Bağda:I Il, 69. 
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Bayhaqi şöyle söylüyor: eŞafi'f Malik' i tenkid eden kitapla
rını, Endülüs· de Malik'in sarzğznın yağmur dualar~na çıkanlacak 
kadar takdis edildiğini öğrenmesi ve Endülüs faki/ılerine Peyga.m
be;'ii?- sözünün her hatırlctılzşznda · onların: Malik'in görüşü şöyle
dir, şeklinde cevap. verdiklerini duymuş olması üzerine kaleme . aldı. 
Şaji'f bu fakilılere: Malik ancak bir be şerdir ganılabilir, derdi. 
Bütün bunlar Şaji'i'gi, Malik'ten ayrıldığı noktaları belirten eserini 
te'life sevketmiŞti. Şafi'l bu te'life teşebbüsten önce bütün bir sene 
zarfında: Allahtan beni doğru yoldan ayırmamasını diledim, diyor) 1 

Şafi'i'nin metodunun hiç de~işmedi~ini; yalnız görüşlerinin 

zaman · :zaman de~işikli~e uğTadı~mı hatırlatmak yerinde olur. 
Bazıları bunun Şafi'i'nin tenkit usulünü tatbik ettiği Hicaz rnekte
binin doktrinlerini, önceleri bilmemiş olmasından ileri geldiğini 
düşünüyorlar. O, ayni zamanda Irak mektebinin delillerini de bil- · 
miyordu. Bağdad'a gitti~i zaman eski görü?le; inin bazılarına dön-

. rnek mecburiyetlnde kalmıştı. Kahire'de de Mısır mektebi üstad
larının delilleri tesiriyle bazı görüşlerini yeniden değiştirmek za
ruretini duymuştu. Şöyle ki, bu keyfiyet bir taraftan bize, daima 
hataian teslime müheyya bulunan Şafi'i'yi besleyen ad~et fikrini 
gösteriyor. Ayrıca, bunun diğer bir hayırlı neti~esi olmuştu. Şa-

. fi' i'nin tilmizleri de kendi hesaplarına. körü körüne birer mukallit 
olmaktan kurtulmağa çalışıyorlardı. Zira, · bir çok defa kendilerini 
·muayyen· bir mesele üzerinde üstadın birbirine zıt i).<.i fikri karşı-

. sında· buluyorlardı, bu onları kendi hükümlerini tatbik mecbu
riyetinde bırakıyordu. Şafi'i'nin devamlı fikir değişikliğinin müm
kün o~an diğer 'bir izahı vardır. Şöyle· ki, hukukçular <'aş 1} ab 
ar-ra' y» adıyla adlanan kimseler . Peygamber'in sözleriyle fazlaca 
ilgileniyorlardı. Şafi'i'nin, hadise hukukun bir kaynağı olarak at
fettiği ehemmiyet evvelce elde edilen bütün mutaların yeni ba"?tan 
değerlendirilmesi~i icab ettirmişti. ' Ah 1 a 1- 1} ad i ş ile ('aş 1} ab 

. ar-ra ' Yil . in her gün biraz daha büyüyen teşriki mesaisi, mü te· 
· ~adiyen, hukuki ehemmiyeti haiz yeni mutalar ortaya koyuyordu. 

Bu yeni kaynak üzerinde bir çok müelliflerin iştirak ettiği bir 
mesai, muha~kak ki, her gün yeni bir safhayı aydınlatıyor, karşı. 
Iaşılan yeni malzemelerin yeni izahlarını mümkün kılıyordu. 
· Şimdi ·de biraz, önderi Şafi'i olan bu yeni .ilimden · bahsedeli ni. 

Şafi'i'ye göre 'U ş u 1 a 1- f ı q h sadece bugun hukuk ilmi tabiri n. 
den anladığımız şeyi ifade etmiyor, ayni zamanda kanunların teşri' 

ı lbn I;facar, Tawaligu't ·ta'sb s." 76.· 
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. izah, tatbik ve nesh prensiplerini içine alıyordu. O, IslAm h~ku• 
kunun kaynağı olarak, Qur' an' ı, hadisi, fukahanın icma'ını ve hu
kukç.:.İl~rın ferd . olarak ortaya koydukları manttki kı yası tanıyordu. 
Bununla beraber, <ammenin mesalihi» prensibi ona göre ,ilmi bir 
kıyasa tefevvuk etmeliydi. Çok al~kaya d~ğer bir keyfiyet de~ uzun . 
uza~ya fukatıa arasındaki görüş ayrİlıklarını müsamaha ile karşıla
~ak ·.imkanından bahsetmesidir. Bu sahada' mevcut ayrılık sınirl~-

. . . rını ele alır. Onun şerh ve izah prensiplerine ve bunlarin mahdud 
. . · değerlerine gelince, o umumi kaidelerle hususi kaideieri ·, gayet 

. ·. vazılı bir şekilde birbirlerinden ayırır. O, birbirlerine tezad teŞkil 
eden hallerde . nasih ve İnensıih'un ve diger şeylerin müriı.eyyiz 
· farklarından da bah_seder. Şiifİ'i tarafından kuİlanılmış olan· ıstılah
ların büyük bir . kısmının; : glinümüze ·kadar ayni mevzudaki etüt
lerde kullanılacak kadar, . nasilıleri büyük ol~uştur. . 

Müteakip gelişme 

Daha önce bu yazının baş tarafında, Islam cemaatının sine
sinde, Şati i'nin devrinde, dinin etüdü bakımından birbirlerinden · 
ayrılan üÇ disiplin· bulunduğunu izah etmiştik: Muhaddislerin saf · 
akideciliği, hukukçularin, ('aşl)ab ar-ra'y'in) liberalizmi ve mutezi . . 
lenin rasyonalizmi. . Muhaliflerini şiddetle tenkit eden·· belli başlı 
bu üç · ülema gurubu arasında birleştirici bir · vas ı ta yoktu. 
Şafi'i'nin gayretleri sayesinde, hukukçularta . mlihaddisler ara
sındaki ihtilaf o derece takyid olundu ve intizama -girdi· ·ki, 
artık bu iki ilim' yanyana yürüyebiliyordu. Mut'ezile kolay . 

. kolay itaat edebHecek . dt:ğild..i. Burada tam manasiyle islam-
. laŞmarriış yeni mühtediİeriiı tesirinden _de şüphe ediliyor. Mu- · 

tezile mensuplarının Halife Ma'mıin ve halefierinin ehli sünnete 
. karşı giriştikleri şiddetli ve · kanlı ha~eketler az zaman sonra öyle 
geniş çapta bir aksülamel davet etti ki, sadece mutezile mensup· 
lan~ın İslam aleminden silinmesini değil, mutezile ulemasıriın yaz~ 
mış olduğu kitaplardan da . . hemen hemen tamamen mahrum-kal-

. mamizı intac etti. 'Abıi'l-I;Iasan al-Başri (öl. 463 h.) 'nin : 'Uş'a.l 
. al-fıqh'ı tarafıından bulunmuştur. Bu !<:itabın bir hülasasın'ı Yemen'de · 
Bayt al-Fakih şehri müftüsüni,in bir hediyesi olarak : eJde etmiş 
bulunuyorum. Onun şerhinin, San!a'da . bir prens kütüphanesi.nden 
gelme nüshasının fotokopisi . ve eşas · eserin · birinci çildinin. foto
gratları (Topks.) bana. Arap Birliği Yaz ma Eserler ·Enstitüsü tara:-; 
fından temin edilmiştir. İkinci cildini Laleli Kütüphanesinde bul- . 

. du m. Bu kıyme~li vesikalar . bize sadece mü him . bir kitabı bahşet·· . 

. i 
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. m~kle .kalma }qp .ayni 2amandc,ı :rriutezile · hukuk sisteminin :b~}9ik 
bir: kısm,ın~ ~niden aitaya ·-k9Dmasmı mürpk.ün kılabilir.. 

. . · ;IY.le~zuumu~ 'd.önelim.:. · ŞaCi'fi::iin yazılan dev.rinin mutezile 
. meıci~plan ~r~ında bÜyük bir telaş yaratmıştı: .Şafi':f-nin .h . .20.4 
· ;y,ılıridakj: ·ölümünden ·sonra ~'Ali .a:l-.C!!~.?~~ı :ve gğtv. .:A.bfr . 

l;laşim; Şafi'l'nin .cl.oktrinlerini reqdedebilınek .:için ·mühlm .eserler 
-. e>nay.ırkoycl.ular~ .'Abfr 'All'.niilZ'l\itab al-'nlJ.d~ i ~ bugii_n_IÇii-i'i{ayıp-

nr .. B.ununla, beı:aber ılbn ljaldfrn ' Abfr'l-l:lasan :al-:Başri~nin -yaz
masının, ·da .bulunduğunu iş~et ettiğimiz- al-Mu'tamad'inirı, 'Abu 

· - ~Mt~ninJcitabının :şerhinden ba;ka bir şey o1~adığını söylüyor ... Şu 
halde;. Mute~ileye ait kaybolmuş kitabı kısmen -in~a edip or.taya 
kqyriıak · :mümkündür. Şafi~i .için emr ve nehyin .temelleri Allahın 
Qiq-!Un.'da .:ve: .Resu1ii ·Mul;tammadin sözler.i~de ifadesini bulan :ira
desi~den başka bir .şe.y değildir. )UsUl .al-fJqh~a dair daha sonraki 
eserlerde iyi ve fena cl). u s İı> ve cq u b 1)., meselesi üzerinde dai
ma uzun münakaşalara raslanır. Bu nerden ileri geliyor? Mutezile 
ile'ehli:sünnet:mensuplari :aı:asında:ilah~ adalet ve bir ·insanın günah 
işlemiş olmak ile 'beraber mii!min kalması meselesi etrafında dönen 
geni.ş ~apta akidev1 :münaka~aların meydana geldiği bilinmektedk. 
~Uşı11 al-fıqha · ·dair mute:zile· ·eserlerin in tarafıından yapılan, der.in
J~i~ bir etüdu .e mr :ıJe _ nehyin temelleri olarak <~u s n ve 
qıo,b. l}.» meselesinin münakaşasının, bu devirde arap ·diline tercüme 
edilmiş Yılınanca ve 1:-lindçe .felsefi etüdlerin tesiri altında kalı:ı;ı:ış 

buluna:n.,muteziley~·, .menşeini · bonçlıı o1madığ .nı belki" de gö;ıtere
cektir. 

· Adı. ;g:eQen mutezili 'Abfr Haşi_m~in .muasıdanndan :biri Samar
ka:nd'da da·ğmuş .olan . İmam Mat~idi idi. Bütü~ hayah boyunca 
mutezile .~ile mücadele .etmiş ~e _:bu ·mevzuda bir çok kitaplar yaz7 
ri:nşb. 'U~frl-ai · .bqha dair · .polemik bir -eserle (Kitab ·al-ccrdal) ve 
Ma~.IJaz. aş~şaı:a:i' (= kalll\1lların kaynağı) aglı diğer .bir · kitabın 
Lna:ın Maturidl. tarafından .telif edilmiş .olduğu söylenir; fakc,ıt bun
lar :da·,üntin Bayô..,;_ ,w'ahm al-m.u.'tazila ( Mutezffimin esassız dok~ 

. · · tr:inlerinin ·lzahı) adlı :eseri ·gibi kay:bolmuşlardır. Aynj ·müellife at
folunan ~nsUl-.i fııili'a ·dair bir ·eserin ·bir çok nüshaları bize intikal 
etmi§tir. :Ezcümle Kahire~de; Bodlian'da ~e önce Gotha kütüpha
nesinde -olup. .sonradan Mosko:va'ya götür.iilen nüshala.rı bulunmak· 
taçlır~ ,Şu kadar v.ar ki, •. biı -ilim, müessi:;i .Şifi~i'den beri kaydettiği 
g;diŞm~nin t .esbifini sağlayacak olaı1 :bir: etüde tabi tutulmarrnştır. 

Maturidi~nin ·muasırla:rmdan biri, de:vrin büyük:hukukçularından 
qlan .al'-Cass~ ar.:.raziidi. )l:JşP.l aHıqh kitabı Kahire yazmaları aJ!a-
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smöa buluiunaktadır: Htikuka dair büyuk eseri. $ai-h. md!Jıaşar 
at-T<ilfriwf'ye üç cild halinde bundan bir müddet evvel Tiirkiye . 
yazmaları arasında rasladım. Cassas ·ayni zamanda biiytik'~ir m\1-
haddisli ve mnhaddislerle hukukçuları yani < 'aşl].ab al.:l}.adiş.t ile 
<'aşl].ab ar-ra'y> i birbirlerine yaklaşbrma~ iŞine geniŞ· :çapf:a 'işti
rak ·etmişti. Ölümü hicretin 370. yılına raslamaktadır. 

Üç yıl evvei Samarqand civarında meşhllr Tınarn · Dabfrsi doğ
. muştu. · Cassas'ın tilmizlerinin talebesi olan Imam Dabus1, daha 
. evvel İmam Maturidi tarafından başlanmış . olan Merkezi Asya . 
mektebinin ari'anesini devam ettirmişti. Onun Kitab aZ-:J.usrar'İ · 
tashih edilmemiş alelade · bir fıkıh kitabıdır. Ölümü hicrefin ·430. 
yılına raslar . . Şarki islam alemi bu nev'in etüdünü aaha ileriye . 
vardırmamış görünüyor. Fakat Endülüslü meşh.ur hukukç~ İbn al
'Arabi Bağ:dad'a .gelip Dabt1si'nin eserlerini kop.ye etmiş, Islam 
aleminin garbine yayouştı. İbn Ruşd'ün hukuki eserledn~n Dabust'
den mülh~ıİı olduğu · düşünülebilir. Bir kaç . defa. basılmış olan 
Bidayat al-miıctahid'i ve yukarıda adı geçen lbn aİ-'Arabl tarafın
dan ,kopye edilmiş bir nüshası iyi bir tesadlif eseri qlm"'k üz~re 
Afyonkarahisar Kütüphanesinde iki cild halinde bıil~ıl<I;D Ni,fıqyat 

al-muctahid'i kendine has bir . ehemmiyeti haiz olup tsl~ 4u'ku
kunun mukayeseli teırihi mündemiçtir. Onun diğer bir eseri bize ·~a: 

dar gel'miştir. Trıqvfm. al-'adilla nam eseriri yazmaları lstanbtif'ün 
muhtelif kütüphanelerinde 1 ve Kahire'de bulwııiıaktadır . . Bu, öğ
renmeğe çalıştığımız 'uşUI al-fıqhı kendine . mevzu edinen, fakat . 
b~.l'güne kadar hiç okuyamamış olduğum en jyi kitaplardan 'biridi.f. 
Müellifi, biraz evvel gördüğümüz vechiyle, mukayeseli tetkiklerin 
üstadlarından bi idir. Bu geniş biİgilerin mes'ud bir Şekilde, İs
lam hukuk ilminin mühim mahsulünün · .münakaşalarını zenginleş
tirmiş olmasına hayret etmeyelim. Di~er 'taraftan eserleri · maalese'f 
mahfuz kalmamış olan eski üstadların büylik bir kısmının noktai 
nazariarı muhtelif .iktibaslar halinde b1ze kadar intikal ~tıriiştir. 
Taqvfm aPadilla'nin de mukayeseli 'uşul al-ftqha dair eserlerden 
biri olduğu da söylenebilir. 

Dahiisi'nin )oşUI al-fıqha dair görüşlerinin reddini mevzu edi
nen Mervli Manşur b. Mul].ammed as-S~m'ani aş-Şafi'i (öl. 489 'h:r· . 
nin al-İ~'lam /f radd ' Abf Zayd. ad-DabUsi adlı es~i tetkik edil- . 
rneğe değer. Ta' sis an-na~ar'ı · hilafiyat (= ihtWiflar ilmi) diye ad
Ianıp mukayeseli teşri'in bilinmesine yarayan müstakil 'bir ilim 

ı Yeni 'Cami nr~ .310, Kılıç A:li nr., 690, Top.k. lii, .Ahmed. :ıır. 110'1!). 
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oİ~p lsla~ hukukunun bir branşını teşkil ~de'r. ·Müellif bir mese
leyi ele alır ve ona dair m~htelif. fakihlere atfolunan hcd şekilleripi 
sayar ve böylece meiışe'deki basit bir ihtilafın muhtelif mektepler · 
arasında ve tesirleri altında yüzlerce nokta-i . nazar ay_rılığının 
esas sebebini teşk~l ettiğini gösterir. 

Merkezi~Asya mektebinin ışığı. henüz sönmemişti. Dabusi'den 
hemen sonra 'uşt11 al-fıqh tarihinde fazlaca parlayan . üç muasır 
Ş cı. m s al-' A'im.ma as-Saragsi ve hicri beşinci asrın. son dörtte bi
rinde ölm~ olan iki kardeş Fahr al-Islam Pazdawi ve Sadr al-15-
laı:n Pazdawi'yi buluyoruz. Bunun üzerinde biraz durmak faydalı 
olacaktır. 

Sarf!!Jsf 

Sarags, Meşhed ile Merv arasında eski bir şehirdir. Bu şeh. 
rin yetiştirmiş olduğu b_üyük alimlerden 'Abt1 Bakr MuQ.ammad 
b. 'AQ.mad b. 'Abi Sahl as-Saragst Islam hukukçularının en meş
hurlanndan biridir. Hicri beşinci asrın .(ll m.) ba~larında doğmuş 
olup hukuk tahsilini : Buhzra'da meş}:ıur hukukçu ' Abdaleaziz al
I:Ialwa'i (öl. 448) 'nin yanında yapb. Hayatı çok hareketli geçmişti. 
ı;:>evri, bir .taraftan Haçlı seferleri ile diğer taraftan bir çok· küçük 
devletler halinde parçala.nmış lslaİn aleminde günden gü~e artan 
gayri adilane · vergilerle · huzursuzluk arzediyordu. Böyle bir du
·rumda, kendisinin h~kaan olduğunu iddia eden, Harkaniterin meliki 
bir gün Saragsi'ye karşı gazaba gelmiş ·ve onu hapse · attırmıştı. 

Bunun sebebi. vazıh bir şekilde bilinıniyor. Heffening (L' Eneyelo
pedie de L'lslam'da), Emir l:lasan'ın boşanmış bir kadınla tekrar 
evlenmeden önce verilmesi lazıı:ri gelen cmühlet_) ameliy~sine ria~ 
yet etmeqiğini, Saragsi'nin de .bunun aley":ıine halkın muhalefetini 
davet ettiğini düşunür. Buna, uzun araştırinalar neticesinde. Prof. 
Manazİr 'AQ.san Gilani tarafından daha m~kni sebepler ileri sürül-· 
müş olup, Saragsi'nin siyasetle . uğraŞmakta olduğu, ammenin git-. 
tikçe artan ihtiyaçları ziyanma F.mirin şahsı uğrunda ·harcanan 
fahiş vergilere karşı halkın . muhalefetini temin e çalıştığı_ mülahaza 
·edilir. 

· Her halde, 'şurası dikkate ~eğer bir hususdur ki, Emir, Sa- . 
. · ragsi'nin ilmine karşı derin bir hürmet d uyuyordu ve ona fikri 
haya~mı devam ettirebilmek için bazı kolaylıklar bahşetmişti. Bir 
kuyuda hapsettirmiş fakat talebelerinin her gün kuyunun etrafında 
toplanıp üstadın .. aş.a&ı.dan onlara hukuk derslerini söylemek su-
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retiyle yazmalarına manf olmamıştı. T~racim·i ahval kitapları Sa. 
ragsi'nin, ya~unda . kit.ap bu,lunmadığını ve sadece hafızasindan 
tHebelerine yazdırdığı nı beyan . ederler. Bu devre ait, kuyunun 
dibinden dikte ettirilen dört kitaba sahip bulunuyoruz: (1) Islam 
hukukunun hey'eti umumiyesine dair bir külliyat olan Kiüib al
mabsfıt(2) devletler hukukuna dair ŞarlJ. as-Sigar al-kabir. (3) Ziga
dat ve (4) hukuk ilmine dair 'Usfıl al-fıqh. Onun ilrİıinin vus'ati 
hakkında bir · fikir verebilmek için, bundan yarım asır kadar ev
vel, Kahire'de basılmış olan 30 büyük cildli!Ç ve 1000~ sayfa ci
varında bir · hacim işgal eden Kitab al-mabsiifuna işaret etqıek 
kafi gelecektir. ŞarfJ. as-Sigar al-kabir'i Haydarabad'da 4 cild ha
linde basılmış olup 2003 sayfa tutacak bir hacimdeve bundan'bir 
asır önce Munib 'Aynıabi tarafından türkçeye çevril~iştir. Bizi 
c!aha fazla alakadar eden sonuncu eser 'Uşul al-fıqh Haydarabad~ 
da İJ:ıya al-Ma'arif al-'U~maniya'nin ihtimamiyle neşre hazırlanmış 
Kahre'de iki cild halinde basılmıştır ; indexlerle birlikte bin sayfa 
kadardır. Saransı metodik, vazılı bir düşünce ve insan haya
tına dair . derin qir bilgi sahibiydi. Hukukun umumi esaslarını 
meydana koymak hususundaki arzusuyla temay~z etmişti. Hukuk 
ilmine ait binlerce sayfalık kitabının genişliği de bize -müellifden 
oldukça yüksek" seviyeli bir hukuk nosyonu bahşediyor. Onun 
diğer (;Serlerinden de, gelişi güzel münakaşalardan ne kadar çok· 
hoşlanmadığını ve her kelimenin ne dereceye kadar tam yerlerinde 
kullanılmış olduğunu görebiliriz. Müellif pratik hayata teveccüh 
ettiği zaman eserleri bassaten selçukHer devrine ait tarihi haberlerin 
daha önce raslana~ıyan bir hazinesini teşkil eder. Onun görüş 
saha_sının genişliğinin bir misali olmak üzere, gayri müslimlerle 
yapılan mütareke meselesine işaret edeceğim. · 

Bu hususta, Peygamber devrinde meydana gelen meşhur Hu
daybiye Müsalahasın·a işaret ediyor; buna. daha başka bir yerde 
rasfamamış olduğum ve Peygamber'in hayatını yazanların Zuhri"
nin otoritesine dayanarak yapmış oldukları izahtan daha mukni 
ve daha de~in bir mana veriyor. Saragsi : (Peygamber Hudaybİ
ye'de hiç de mecbur olmadığı halde mütevazi bir müsalahayı ka
bul etmişti , ortada bir harp mevcut değildi, Mekke'liler bu devir· 
ae ona zarar veremet.l~rdi. Bununla: beraber Mekke'lilere istedik
lerini verrneğe razı olmuştu. Zira, Medine bu sıralarda birbiri ka. 
dar kuvvetli iki düşman, şimalden Haybar, cenuptan Mekke 
arasında bulunuyordu. Bir · evvelki sene, her ikisi birden 
Hendek Muharebesinde Medine'yi kuşatmışlardı. Her: ikisiyle 
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'birlikte .. çar-P,ışa'biİecek 'kada i· kuvvetli değildi, biri' · karşrsında ·ta· 
maıriiyle · serbe~t kalab~lmek iÇin dığer biriyle ·her- ne .babasına 
ehirsa olsun bir sulh yapmaya karar vermişfi . . Mekke için ·sulh 

· ihtiyar - olunriıuş, mÜslüman'ların düşmanlarla yaptığı harpte bita.:.. 
rtf kalmak şartiyi-e 'her Istedikleri ·verilmişti. Mekke~Iileri müttefik- . 
ieô Hayberlilerden ayırmak Peygambeı!in en pailak -dipl'omatik 
:zaferi, Qur'·a~'ın ifade ettiği veçhiyte e Fat~ mubin, ve cNaşr 
C' aziz~ olmuştu> diyor 1• . 

Saragsi eserlerinin muhtelif bahislerinde, hapsedildiği -kuyu
nun di!:>i~den 'imla ettirmekte olduğıınu ·kaydediyor. · ı3u k·ayıtlar 
46o ila 477 seneleri arasında geçen z:cmıana işaret ediyor ki, ha
pis ··muddeti onbir yıl s'ürmüş bul_unuyor. Bu, biiyök Sultan Melik

·şahın -KüÇük Asya'da Antakya'dan Maver-aunhehir'dc Özcend'e · 
kadar· ·uzanan bir ülkeyi · kendi iderresi alr·mda birleştirmiş olduğu 

devirdir. B.u hiikümd·arın fetihlerinin ve tarafından ta:tbik olunmuş 
mali islahatın Saragsi'nin hürriyetini t emin ettikleri düşünülebilir. 
O, =if mi faaliyetine 483 h.· yılına ka:dar devam ·etti.. Fargana'da ·ı 
)rine 'Emir -l:{asan'ın :rumayesinde, d~-a evvel hapsedildiği kuyunua 
dibinden· dikte ettirmekte · olduğu kita:pTarımn geri 'kalan- kı:sımla
n~ı -tamamladı. Onun talebe ve halefieri arasında, Orta-Asya 
rnekteninin 1hukuki an·anelerini devam ettirmiş olan meşhur büyük,j 
bir hukukçu gurubu ortaya çıkmı-ştır. · 

İki Pazdawi -kardeşler 

Nesef havalİsinin ·pazdeh mevkii, Oküs nehri ötesinde Sarab
si'ye muasır iki büyük hukukçu yetiştirmişti. Büyiik kardeş, tFabr 
al-' İslam» lakabiyle meşhur olmuştu. f;Ia.lwa~i 'tarafından idare edi
len mektepte Saragsi'nin arkada~ıydı, Sanigsi'ô.en daha evvel482 
h. yılında ölmüştü. 'Uşul .ai·fıqh çalışmaları oldukça ehemmiyefli 
.bir sev~yeye ulaşmıştı; artık genç tı;ılebeler için muhtasar kitap
lar meydana getirmek gerekiyordu. Fabr ai-'İslam bu .mahiyette, 
iye'azın mükemmel bir örneği add:!dilen bir . eser meydana getirdi. 
Onun 'bu eseriniri muhtevasını anlatabilmek için bir_ çok hacimli 
şerhler_ yazı,lmı_ş durmnştur. -cAbdal'aziz. b. 'A~mad al-Bugari (öl. 
730) tarafmdan _yazılan şerh 4 cild halinde ne_şrolunmuştur (1). 

·nim_ alerİıinin büyük kardeş Pazdawi'yİ <'Abı1'l-"Uşo_ (='Zorluk 
üstadı) Iakabiyle adiandımuş olmasına şaşmamalıyız. Aksine, kü-

. 1 ·'Mabsiit X, .86:; Şar}J. ·as_-Siyar tıl-kab?r.l, 20f). 

. . 
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çü~ kaı:de§· 'A.bıi.~l'-Yusr .(:--. ·Kolaylık üst~dıı). unvanını alrpıştı, zir·a · 
c.u ş_ ı1 b ilmini pel< vaz ı h ve kolaylıkla ap1a;şıla liJecek bir şekilde 
tan:?im. epuişti . . O, büyük kardeşi-nden on ~ene sonra. Buhara'da 
öldü. ~Kolaylıklar üstadı>, mevzuumuzun. etüdüne.- yeni. bir. 
istikamet vermekten geri · kaımamı ~tı .. Talebesi· 'Ala.>addın · S_amar
qand{ gençlerin çok sevdiği ~Tu.J.fat al-fuqalıa) yı, telif etmi~tj~ 
Bu z,atın. kızı Fatıma. d~ .devrin meş.hnr hukukçularındandi ve bü
tün lslam tarihinin. belki d~ en vazılı hukukçusu olabil·en. Ka~anfy
le evlenınişti.. Ayııi d~vi.r:de, ' lmarp al-l:ICI'!amayn ~-Cuwa.y.nfyj 
(öl.478 h.) meşhur talebesi Gazzali'yi ve ayni Ş_ekilde 'meşhur. olcı:n 
Taftazani (öl. 792h.) Razi-(ö-1. 6J6h.), 'Arnidi (öl. 631h.) gibimua~ 
sırları görüyoruz. Bunların hepsi metodlu, sistemli. ve ibha~da.~ 
uzak kimselerdi. Fakat selefieri mesaiyi o derece ilerietmişlerdi ki, 
haleHer için bq. itme ilave. edilecek bir: şey kal.mamışb. Hassaten 
burada, daha önce Pcof. M.anazir 'AQ,san Gitani ~arafından.işaret· 

edilmiş olan bir keyfiyeti, mutezi!I 'uşı11 al~fıqh~a dair. yapılan 
polemik münaka~alarıtı hukukçular.a · gemı ölçüde tesir 'etmiş ol
ması meselesini tekrar eJe alacağım. Gazzali Yunan . felsefesiİıi iy'i 
biliyord'u. Razi daha uzaklai:a var.mış, sünm 'uşU.l. al-fıqhla dair. 
eserini telif etmeden önce uzun seneler . boyqnca, devrin hüyÜk 
filozofu Macd al-Cll1 'nin yanındaki derslere devam etmişti. 
~ Arnidi'ye gelince, felsefeyi ve meselebrini doğrudan · doğ.
ruya tetkik edebilmek için yunanca ve süryaniceyi öğrendiği bi
linmektedir. 

İbn Ijaldun; İmam al-f:Iaram~yn'ın Burluin'ını ve Gazzal?'nin, 
Mustaşja'sını mutezileden C.ubba'i~nin al-)A~d'ile 'Abıil-~asan al,. 
Bışri'nin · Mu<tam.ad'ini zikrettikten sonra ş_öyle söylüyor.: <Bütün 
bu eser.ler .müteakip iki büyük iislad. tarafzndan .yani Razi'nin MaQ.
şul'ünde ve 'Amidi'nin Kitab al-'a/Y«im!-znda. temsil ve teksif olun~· 
muşlardn. Şayet Şafi'i, mutezile ile ehl-i sünnet,.h.ukukçularla hadis 
taraftarları arasında bir sentez .yapabilen ilk kimse. olm~. idiyse; 
daha sonraki asırlar, arab clilirii dini.' olmayan felsefeyle di~i' 
ilimden i::ı~;!t· iki sahadaki mesailerle· zenginl~tirmişti. Artik . bu. 
iki disiplini yeniden birbirleriyle uzl~tırmak gerekiyordu. lbn. 
ljaldıin'un bildirdiği vechiyle Razi ve 'Arnidi biL işi yap~lardı.-- · 

Bu üstadlardan sonra. bii kaç · asır oriiinalite akiİn kalıyor.~ 
Raz~ 'nin Ma.jsul'ünün orta seviyeli alakalılar.ın hiç temas etmiye·. 
cekleri kadar hacimli. ve istidrat1arla dolu. olduğuna işaret yer.iiıde 
olur .. Meşhur Bayçlawi (68'5 yılında ölmüş. olup nieş_h.ur Qur'tin tef-. 
sirinin 'müellffidir) tam bir tefritle hareket ederek. Ma!Jşu_~.'lin. ·b~--



D00055c2s1y1956-57.pdf 01.02.2010 16:26:14 Page 10 (1, 1)

J 

1 
i . 
r 
J 
j 
L 
ı··. 

\ .. 

. • .. ,. 

. 
den· fazla · sayfasını yalnız yiz:mi · sayfa içinde hula3a etti. Altı asır-
danberi bu. mevzuda Islam mekteplerinde okunan kiraplar Bayçla
wi'nin aqı geçen ldtabı etrafında ortaya konan şerh ve haşiyeler

dir. Bu şarihlerden biri olan 'Asna'wi, a dı· geçen eserin kaynakla
rının tarihçesfui şöyle izah ediyor: iiBaydô.wi eserini 'Armawi'nin 
ljô.şıl'znda hulô.sa etti; lfô.şıl da Rô.zf'nin Mal].şul'unun hulô.saszndan 

. başka bir şey değildir. Mal].şul'e gelince: o da hemen hemen · iki 
esere Gazzô.Li'nin Mustaşfô.' sına ve matezileden olan 'Aba' l-lfasan 
al-Bışri'nin Mu' tamad'ine dayanmaktadır . .. Hakikaten ben, bu ~ki 

kitabı ezberlemiş olan Rô.zi'nin zaman zaman bu eserlerin birindt:n 
vega diğerinden ·hemen hemen bir sayfayı olduğu gibi- nakletmekte 
olduğunu gördüm>. 

Sünni. 'uşul al-fıqh'n muhtelif mektepleri 

Burada, sünni a_dı altında toplaı;ıan muhtelif mekteple're hane
fi, malik!, Şafi'i ve hanbelilere kısaca işaret edip zahiri, zeydi, 
harici ve im~miye mekteplerinden ise hiç bahsetmiyeceğim. Baş
langıçta ehemmiyetli denilebilecek şekilde araiannda bir fark vardı. 
Fakat bu sünni' mektepler sonraları. birbirlerinin te'siri altında kal
mış olup, mÜteakip mümessillerirıin cedel tarzı sebebiyledir ki- · 
metod bir tarafa bırakıldığı , takdirde- esasta tamamİyle birbirle:. 
ri ne benzerler. Bunların hepsi; mesela,· hukuku.n temel kaidesi ola
rak Qur'an'ı, hadisi veya ·Peygamberin emirlerini k~bul ederler. Şa
yet bu kaynaklar ortaya çıkan bir veya bir kaç mesele hakkında 
bir işaret ihtiva etmiyorlarsa veya mevcut işaretleri arasın- · 
da tezat görijnüyorsa bu takdirde beşeri unsur kendi rolünü oyna
maya başlar. Bu keyfiyet de diğer iki kaynak meydana getirmiştir: 
l c ıİı a c a 1- Ju m m a yani bütün fukahanın bir mesel e etrafında . 
ittifakı, ve t k~ ya s, diye adlanan ferdi görqş. Hukukun bu ta'lil
den ibaret olan kaidesi hukukçular arasında· muhtelif mekteplere 
göre ayrılır. Bununla beraper, hep·si «İ3til)san», istişlalp, < istişQ.a~n 

. v. s. gibi bir çok isimler alan ammenin maslaliatının kuru bir med
r.esevi mantıktan çok daha üstün olduğu hususunda müttefik idiler. 
Peygamberin şehrinin adetlerine bir ehemrhiyet atfeden bu husu
siyeti, ·Medine'de talim ve t~miim eden İmam Malik, sarih mO.tala
rın .yokluğu karşısında, Medine sakinlerinin adetlerinin bir nevi 

· P~ygamber'in tasdikine sahip olduğuna ve bunların· mantıki ta'lil
leri reddettiklerine inanmak lazım geldiğini iddia ediyordu. Böyle 
bir ·<consuetudo pobuli ·ro.marih şeklindeki muhalif görüş, hassa~ 
ten Roma hukukunun bir tesirini ilham etmiyor, bililis bütün · in-
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. san toplul:ı,1u arasında rasianabilen bir gurup dindar tabaka ara
sın,da mevcı.ıt düşünce mevzuu bahsedilebilir. 

Hanefi ve şafi'i 'uşıil al-fıqh kitapları mebzuldur. Maliki Vf? 
hanbelller tarafından telif edilmiş olanlar ise daha az sayıdadır. 
Maliki mektebiriin en eski eserleri arasında, Katib Çelebi tarafın
dan işaret edilmiş olan 'Abdalvahhab aı-Ia'labi (öl. 42:Lı 'nin al
' İjada'si ve İbn )ldris al- Qarafi ( öl. 684 . h.) 'nin at- T a~hflıô.,t'ı · var
dır. Bunlara. şimdiye kadar işaret edebiimiş değiliz. 

Bütün bu eserler mevzuu balls ilmin daha önce diğer ·mek
teplerin üstadları tarafından en ~on tafsilatına kadar işlenmiş bu
lunduğu oldukça müteahhir bir devirde meydan getirilmişlerdi. 
Maliki ve hanbell alimler ise, . diğer mekteplerin ileri gelenleriyİe 
kendi mekteplerinin noktai nazar ayrılıkların~ dair · bazı maltimatı 
şuraya buraya serpiıtirmiş olmaklıi beraber, hakikatte kendileriri. 
den önce meydana getirilmiş eserlerden iktihas olunmuş müttefe
kun alyeh meseleleri bulasa etmekten başka bir şey yapmamışlar
~ı. Mesela, İbn Qudama, hanetilerin inevzuu bahsettiği <q i ya s, ı 
reddedip yerine sadece zahiri bakımdan hafif bir ayrılık gösteren 
diğer bir ameliyeyi ikame ediyor.Hanbelilere gelince, en eski eser
leri olarak JAbıi Ya'la'l-Farra (öl. 485 h.) 'nın al-~Udda'sini ·ve al
Kijaga'sinin sadece dördüncü cildini biliyorum. Her ikisinin yaz
maları da 'Kahire'de (Uşıil 76, 365) bulunuyor. Ayrıca, büyük bir 
h~nbeli müellifin, Muvaffaqaddin b. Qudama'nin, nüshasını tanı
makta çok geç kalmiş . olduğumuz Kitab ı'uşül al-fzqlı adlı eserine 
sahip bulunuyoruz. (Konya Yusufağa Kütüphanesi VIII, 34). 

·şiilen~ gelince, büyük alim al-Mutahhar al-l:iilli (öl. 726 h.) 'nin 
telif etmiş olduğu Mabadi'al wuşül ' ila 'ilm al-'uşıil'unıin sadece 
ismine· işaret edelim. Bizzat müellifin asrı, onun, imamiye mektebf 
ihtiyaçlarına cevap veren bir eser kaleme alabiirnek için selelle
rinden faydalanmıya mecbur kaldığım gösteriyor. Mamafıh bu,key-

. fiyet; bu iLnin diğer sünni mektep müdeı<kikleri tarafından yanlış 
anla2ılmış olan bir. ciheti üzerine telif edilmiş bulanan e.>erin ehem
miyetini küçültmez. 

Yakın devriri. mesaileri 

Son beş asır zarfında bu mevzu üzerinde bütün İslam mem
leketlerinde, Hindistan'dan -belki de lndenozya'dan- Fas'a kadar 

1 Yaz_ma uüshası İskenderiye ur. 3171/1 c de bulunuyor. 
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.gerek a~apça -g:er~kse diğE;r dillerle, yeni ve pek ço~. eserler mey
dana getiriİmiştir. Mamafih şunu ·.da itiraf etmek lazimdır ki, rnev-

.. zuu bahs eserler heı:hangi bir odj~nalite ve · tef.akkiden mahrum 
olup: .sadece eski telifle~in muhtevasının bir tekrarıiıdan ibarettir. 
Bu mevzı,ıda, günümüze gelinceye kadar eskilerin yaptıklarına yeni 
şeyler ilaves.ini beklemek lazımdı. Bu sözürole 1952 .. yılında . K~ra
.şj:de ölen 'Abdurral].im'i. kas~ediyor.um:. 0min. mevzuu ·bahs faa
liyete iştirakinin ehemmiyetini anlayabilm~k için şunları göz önün-: 
de bulundurmak .lazımdır: . 

Bu yazınıa. baş taı.aflarında:.. Yunan ve . Romatilarda hukuk 
j:lminin bulunmadığını söylemiştik~ Buı;ada, ilk Avrupalı müellifle
rin bangj tesir-ler altında· b u mev.zuyla uğraşmaya koyulduklarını 
tesbit etme meselesi üz-erinde <;l.uı:mayac~ğım. Diğer sahalarda ot-

. duğu: g:ibi hukuk ilmi salıasma da. garbin orijinal işl;:iraki _yalqız 
· büyük bir kıyınet değil ay,ni zamdnda gayı:i kabili. inkar bir hu
susiyeti de haizdir.. !3engal'-li Abdurrahim ingiliz forma<>yonuna 
sahipti, Madras. ve. Kalkütta'da temyiz mahkemesi: ha~imliği gjbi 
mühim m~vkiıerde. bulunduktan sonra uzun seneler- boyunca Del
hi~de Hindistan'ın teşrii merkez . meclisinin başkanlığı.ııı yapmıştı. 

l\71adras'ta hakim 9lar.ak bulunduğu sırada Kalkütta Üniversite
sinde, Tag;or tarafından <Law Lectures> diye adlanan kürsüde 
bir seri. konferans verm,işti.. Bu konferanslar tt,Principles of Mu
hammadan }urisprud.ence'fı adı albnda iııgil zce olarak ne·şrolun- . 
muş. sonra. diğer. dillere, . ezcümle İtalyanca ya ter cü .1e olunmuştur.. · 
Garbin hukuk bilgisine ait. tam bir · vukuf peyda ettikten- sonra 

. benim akrabamdan birinin yanında 'uşiU al-fıqh'ı öğ_renip klasik 
islami formasyonunu tamamlamak istemi1ti. Neticede, sadece nıüs~ 
lüman hukukçular tarafından kabul olunmuş. m::fhumlara t~hsis 
edilmiş_ bir eser meydana getirmişti ki, başbca hususiyetlerinden 
birisi de eskilere .ait ba-zı münakaşaları. tiertaraf edip yeı;lerine . 
yenilerinin konulmuş olması .Y dı. Diğer bir şekilde ifade edilmek 
isten~se, o, . eskil erin· 'uşw al-fıqh . dedikleri ş_eyi anlamıyor, fakat 
hukuk ilmine dair garplilerin eserlerinde münaka?.cı. edilmiş . mçv- . 
zular .üzerindeki isiarnı fikirleri ele alıyordu. 'U şi 1 ai~fıqh kit~p
ları amin için kıymetli bir kaynak olmuştu, fakat o teliıini ~asar
ladıiı muayyen bir tip eserde ortaya kayacağı bütün meseleleri 
C!vaplaı,ıdırabilmek için diğer kaynaklardan da faydal3:nmahydı. 
Bir. p4darın, neticesi büyük olan çalıŞması. Ümit edelim. ki,. o bu 
yolda . yürüyen sonuncu kimse olmasın. . 

·Bu ~uhtasar, yazı~,ı diğer· iki yeni eser.e işare1le bitireceğim . 
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BirinCi~i: bundan az :bir m.üddet ··~'vv el (195'1) .bir · otobüs 'kazasiyle 
hayatı feci biı: ·şekilde :sonci. ·eren, : benim eski talebelerimden Qaçli 
MuQ.ammad ·~Abdurrai].rnan bir kaç · sene · evv~ı-.· ·Osmaniye ·.O niver
sitesinde ·< Tadwir< ~uşiil al-fıqh> -(yahut · müsl~anlar ·arasındaki 
isiani hukuk ilminiıl- t:rı:ihi) adı altında, · bir kaç münasebetie ·zikd 
geçen ··Prof. · M ana~ ir : 'Al].satı Gilalii'nin · nezaretinde ordnca ·olarak 
yapmış alduğu ·tezini · neşrefniişti. · Bildiğime · gö're, bu, mevziıunda 
yazılmış olan ilk ve yegane·· eserdir. 'Bu travayın intihabında tav
siyeme uyulmuş olmasından dolayı şahsen bahtiyarhk Çuymakta-

. yım. Daha mi,itevazi bir mesai de burada sadece kendisi'nden bir 
işaret kabilinden bahsedilecek olandır. Bununla İslam hukukunun 
kaynakları üzerindeki yeni bir etüd kasdolunuyor·. İstanbul da 
toplanan Beynelmilel Müsteşrikl~r Ko'ngresi'nde (1951) tebliğ' olun
muş ve daha sonra türkçeye tercüme edilmiş ((İslam Tetldkleri 
En.slitüsü Dergisi'li nin birinci sayısında «İslam hukukunıın. kagnak
larzna d.ıir yeni bir tetkik» adı altında neşrolunmu~tur. Müellif 
bu makalede Imam Şafi'i'denberi 'uştil al-fıqh kitaplarının yalnız İs· 
lam hukukunun dört kaynağını, yani Q ur' an, Ha d i s, i c'm a 
ve q i ya s 'ı zikrettiklerihi fakat menşeden itibaren çok koyu sün
ni müellif ve hukukçuların da diğer bir çok kaynaklardan fayda
landıkiarını söylemektedir. Bu kaynaklara, uşül al-fıqh kitaplarında 

· işaret edilmez, fakat İslam hukukunun şu veya bu kaidesinin kay-
nağına işaret için kendilerine sık ·sık müraca~t olun:-r. 
· Garp medeniyetiyle !slam cemaatının t.~masının, bu cemaatın 
en ehil mensuplarının aikkkatini iktiza eden bir vaziyet yaratmış 
olduğu bütün memleketlerin müslüm:tn sakınleri arasında hukuki 
mesailer bakımından yep yeni bir devrin arifesinde 'bulunuyoruz. 
Mazimizden ayrılıp bizim için tamamen y.:.bancı olan yeni bir şeyi 
yerine koymak kolay bir şeydir, şu kadar var ki, her kolay şe
yin -hakikatte güç olmaktan başka- bir hukuk sisteminin cari 
bultınduğu bir ceıniyetİ.l, sinesinde mevcut bir tekamüle daima 
tercih edilmesi doğru bir şey değild ir . . Gençlerimize eskiyle yeni· 
nin mukayeseli bir etüdünü; yapmalarınİ teklif ediy<;>rum. Böyle 
bir hareket belki bir gün, daha evvel kayd ettiğimiz vechiyle 
Şafi'l ve Razi tarzında yeni bir sentez yapmayı kolaylaştıracak

tır. Bilinınİyen bir şeyin tenkidi .daima ihtiyatsızca yapılan bir 
şeydir. Bu, garp hukuk ilmiı;ıi hilmiyen ülemam~z için olduğu ka
dar 'uşıll al-fıqh'a ve fıqha tamamen yaban cı olan mod~rn hukuk
çularımız için de mevzuu bahstir. Bu her iki disipline ayni zaman· 
da hakim olan alimleri bulmak kolay olmuyor, fakat bu maksatıa· 

İslam Tedkikleri Dergisi F. 2 
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hareket .ederek yakın bir- geleqekte bu tip alimleri yetiştirmek mü~
kün -ola.caktı~. Biz Haydaral?ad'da · k ırk sened~nberi bu 'güçlüğü 
puymaktayiz. Üniversit~~de eski _tar·~ hocalarla modern. öğretmeo~ 
leri bir araya topla~k. f:Ier .iki taraf başlangıçta birbirlerine h~ç · 
emniyet etmiyorla~dı, fakat az. zaman. sonra birb~rlerinin meziyet-:
lerini anlaJılar. · GerÇekten, maziyle istikbal arasında kurulması 
istenen köprüyü ·ve ce~iyetin seİametini böyle iki . tar.aflı bir for
masy_ona. sahip ·nesil arasında .aramalıdır. 

·. 


