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DARÜLFÜNUN iLAHiYAT FAKÜLTESi'NDE 
OKUTULAN FlKlH TARİHİ DERSİ VE MUHTEVASI 

Ahmet Hameli FURAT" 

1900 yılında kurulan Dfuülfünfuı, bünyesinde bulundurduğu "Ulılm-ı Aliye-i Diniye" şubesi sebebiyle din 
eğitimi tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Esas itibarıyla bu kurumun kurulmasında, bu tarihten 16 yıl önce, 
1884 yılında açılması planlanan Ulılm-i Diniye Mektebi'nin rolü bulunmaktadır. Fakat bu mektebin açılması, 
Dfuulfünfuı'un bünyesinde kurulması arzusuyla tehir edilmiştir!. 

D:irulfünfuı Mazbatasında, bu müessesede tifsir, hadis, 11siil-i hadis,fikıh, llSlll-i fikıh, i/nı-i kelam, tarih-i din-i İs
lam derslerinin akutulacağı belirtilmiştir. Bu derslerden tefsir dersi, dört yıl boyunca haftada 3 saat okuturlarken, 
tarih-i din-i İslam dersi hancindeki dersler haftada iki saat, tarih-i din-i İslam ise birinci yılda iki, kalan üç sene de 
ise haftada bir saat okutulmaktaydı. Haftada iki saat okutulan derslerden Fıkıh Usulünü Musa Kazım, Fıkıh Der
sini ise Alruyeli Ahmet Hameli Efendi okutmaktaydılar2. 

D:irulfünfuı İlahiyat Fakültesi açısından önemli tarihi noktalardan birisi de Maarif Nazırı Emrullah Efendi 
tarafından 4 Cemaziyelevvel 1330/8 Nisan 1328 yılına hazırlanan talimatnamedir. Bu talimatnarnede Ulılm-ı 
Şer'iye Şubesi takımlara ayrılmıştır. Bu takımlar, Tefsir ve Hadis Takımı, Kelam Takımı, Felsefe Takımı, Fıkıh 
Takımı, İlın-i Ahlak-ı Şer'iye ve Siyer Takımlarıdır. Bunlardan fıkıh takımındaki dersler şunlardır: Usul-i Fıkıh, İ/m
i Hilij, Fıkıh, Tarih-i İlt11-i Fıkh, Hikmet-i Tepi'dir. Bu derslerden, Tarih-i İlın-i Fıkıh ve Hikmet-i Teşri, İslam Hu
kuku Tarihinde ilk defa okutulmaktaydı. Bunun hemen akabinde 10 Nisan 1328 (23 Nisan 1912)'de MaarifNeza
retinin isteği ile Edebiyat ve Şer'iye şubeleri için yeni bir program hazırlanmaya başlanmıştır. Bu meyanda Şube
nin adı Ulum-ı Şer'iye olarak değiştirilmiş ve Ulum- Fıkhiye ve Ulum-ı Kelarniye şeklinde iki kısma ayrılmıştır. 
Kelam kısmında fıkıhtan Usul-i Fıkıh, Fıkıh, Hikmet-i Teşri dersleri yer almaktaydı3. 

Bu mazbatada fıkıh kısmı ile ilgili olan kısım şu şekildedir: 

U/tim-ı Fıkhfye Kısmı: Tifsir-i Şer!.[, Usiil-i Fıkh, İ/m-i Ahlak, Tarih-i Fıkh, Hikmet-i Tefri~ Sfyer-i Nebev~ Tarih-i 
Din-i İslam, Ahlak-ı Şer'fye ve Tasavvtif, M11htasar Felsife, Edebfyat-ı Arabfyye, Edebfyat-ı Farisfye, Fransıifa derslerini nmh
tevi olacak ve müddet-i tahsi/i keifl dört seneden ibaret b111111ıacaktır. Tifsir-i Şerijle Hadis-i Şerif, Hikmet-i Tepi, Tarih-i Ditı-i 
İslam, Sfyer-i Nebevi, Ahlak-ı Ş er'fyye ve T asavvtif, Edebfyat-ı Arabfye ve Farisfye, Fransızca derslerinin her iki kısımda miifte
reken tedrisi nıiinasip gikiilerek, İ/nı-i fikhm birinci seneden tJJiifterekm kavaid-i fikhfye silrettyle tedrisine ve kısm-ı fikhfyede her 
senede nıtifassalan ok11t11/masma ilm-i llSlll-i fikhın nıiiftereken birinci senede ala vechi'l-icnıal itnıamryla 11ftlnı-ı fikhfye kısnıınm 
her senesinde qynca mıifassalan gôsterilmesine karar verilmiftir. U/tim-ı fikhfye kıstmnda arz ol11nan miifterek derslerden maada 
fikh-ı ferife h11siil-i miimarese için ikinci seneden itibaren son senede ikmfil ol11nmak iizere "Hid4Je" nin tedrisine ve Us11/-i fikhın 
ikinci senden itibaren son sınifa kadar nJtifassalan tedris ediltJJesine karar verilmiftir. B11ndan mfiada asıl Ulfinı-ı İslamfye'den 
olttp nıaatteessiif fimdfye kadar ihmal edilm ve münkariz. ve gqyri miinkariz olan mezahib-i nmhtelife-i İslamfye arasmda 
ihtilafiitm bryatı ve m11kqyesinden bahis olan İlnı-i hilafm il!Jası b11 kısım için elzem ve ulunı-ı fikh!Jenin at!Jen mezahib-i 
İslanıfye'de kesb-i ehemmfyet etmesine nıebde' olmak üzere ihdfisı ehet11nı gôTiiltlJÜftiir. B11n11n için birinci senede M11htasar- ı 
Tahavi ile qyn saatte tatbikatryla beraber esbab-ı ihtilafat-ı fikhfye gösterilecek ve yine aifyede mesail-i hilaft.ye ala kadri'I-inıkan 
tajsfl edilecek ve b11 senelerde İbn-i Riifd'iitı ''Bidqye"si takip ol111ıacaktır. Bir de fikhm sebebi ve kryfi.yet-i ifihtlr ve intifan ile 
j11kahamn meslekleri vetabakatı ve mesai/ ve kütiib-i fikhfyenin racih ve merCHh olanlamıı bryan etmek iizere 'Tarih-i fikh" namı 
ile bir ders ihd!is oiii!J!JJIIfttlr. Ul11nı-ı Kelamfye Kısmı'nda mtifassalan tedris ol11nacak felsifrye btl btt kısım talebesinin iftirak 
vakit/eri miisait oftmanıtryacağı nazar-ı teenımüfe alınarak b11 smifa nıahSIIS JlJIIhtasar Silret/e je/sife tedrisi kabuf ofllnmtlftllr'. 

Mazbatada, fıkıh dersinin ve usul-i fıkıh derslerinin birinci sınıfta Kelam şubesi ile beraber okutulması, ay
nca fıkıh şubesinin diğer senelerinde de mufassal okutulması belirtilıniştir.Yine ikinci seneden başlayarak fıkh-ı 
şerife husul-i mümarese için Merginani'nin Hidqye'si ve yine aynı seneden başlayarak usul-i fıkh okutulması karar-

2 

4 

Yard. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fak-ültesi. 

Zengin, Z.S. (2002) II. Me§rutiyette Medreseler ve Din Eğitimi, Ankara: Akça Yay., S.No 38-9. 

Zengin, 42. 

Bu kısımda Fıkh-ı Şerif'ten yalnız Kavaid-i Mevzua-i Fıkhıye ile iktifa edilecek ve Usul-i Fıkh muhtasaran ikmal edilecekrir ... Zengin, 
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laştınlı:nıştır. Bunun yanında ilm-i hilaf dersi için ise yazılan gerekçe dikkat çekicidir. Öncelikle İlın-i Hilaf'ın İsla
mi ilimlerden olduğu fakat ihmal edildiği vurgulanmış ve ilm-i hilafın, halen mevcut ve mevcut olmayan mezhep
ler arasındaki ihtilafların beyan ve mukayesesİnden bahsettiği belirtilmiştir. Burada ilm-i hilaf dersiiçin "bu kısım 
için elzem ve ulum-ı fıkhiyenin ariyen memalik-i İslamiye'de kesb-i ehemmiyet etmesine mebde olmak üzere" 
ifadesi vurgulanmışır. Bu bağlamda birinci senede Tahavi'nin Muhtasar'ı ve İbn Rüşd'ün Bidayetü'l-Müctehid 
eserinin okutulması kararlaştınlı:nıştıur. Bunun için gerekçe olarak fikhl ihtilaflarının sebeplerini ve gelecekte hilaf 
meseleleri imkan ölçüsünde açıklanması gösterilmiştir. Bunun yanında "Tarih-i Fıkh" isimli yeni bir dersin ko
nulması belirtilmektedir. Bununla ilgili kayıt ise fikhın ortaya çıkış ve yayılış sebep ve keyfiyeti ile fakihlerin mes
lekleri ve tabakatı ve fıkhi meseleler ve kitapların racih (üstün gelen delil), mercuh(tercih edilmeyen görüş) olanla
rını açıklamak üzere konulduğudur. 

Bu Mazbata gereğince Edebiyat Şubesi Muallimleri Meclisi'nin 28 Mayıs 1328 (10 Haziran 1912) tarihli 
toplantısında Ulılm-ı Aı.iye-i Diniye Şubesi Fıkıh kısmı için hazırlanan programda tarih-i fıkıh dersi ikinci ve 
üçüncü senelerde haftada bir saat olarak okutulacaktır. Yine Edebiyat Fakültesi Muallimler meclisinin 19 Ağustos 
1328 tarihli toplantısında görüşülen Ulum-ı Aliye-i Diniye Şubesi programına göre tarih-i fıkh birinci sene, hafta
da bir saat olarak okutulacaktı. İsmail Hakkı Bey'in teklif ettiği ve Edebiyat Şubesi muallimleri Meclisi'nin 19 
Ağustos 1328 (1 Eylül 1912) tarihli toplantısında kabul edilen programda Tarih-i Fıkıh son sene haftada bir saat 
olarak verilmekteydi. 1913 tarihli İstanbul Darulfünıln'u talimatnamesinde ulum-ı şeriye şubesi için hazırlanan 
programda tarih-i ilm-i fıkıh dersi iki sömestir olarak okutulacaktır.5 

Yukarıda sözü geçen fıkıhla ilgili dersleri veren hocalar ise şunlardır: 

Hikmet-i Teşri', Manastırlı İsmail Hakkı, 

Usul-i fıkh, Hacı Hafız Said Efendi, AbdüllatifEfendi, Asım Efendi. 

Fıkıh, Sım Efendi, Hacı Hafız Said Efendi, Şakir Efendi, 

Hilaf, Şakir Efendi, 

Tarih-i Fıkıh, Kamil Efendi, 

1914'de bu şube (Ulılm-ı Aı.iye-i Diniye) kapatılmıştır. Islah-ı Medansle kurulan Darülhilafeti'l-Aliyye med
reseleri bünyesinde bügünkü lisans eğitimi şeklinde düşünülebilicek6 Ali kısım olarak yer almaya başlamıştır. 
1914'teki programda Tarih-i İlın-i Fıkh birinci sınıEta bir saat olarak var. (fıkıh ve usul-i fıkh dersleri ile birlikte) 
1915, 1916, 1918, 1922'de ise bu ders yer almamıştır. Günümüzde yüksek lisans eğitimine karşılık olabilecek? 
Medresetu'l-Mütehassisin ise Fıkıh Şubesi için hazırla.pan programda Usul-i Fıkh, Fikh-ı Hanefi, Fıkh-ı Maliki, 
Fıkh-ı Şafii, Fıkh-ı Hanbeli, Hilaf ve Cedel, Mukayese-i Alıkarn dersi ile beraber (birinci ve ikinci sınıflarda), 
1922'de Fıkıh ve Usul-i Fıkıh şubeleri için hazırlanan programda ise Fıkh-ı Hanefi, Fıkh-ı Şafii, Fıkh-ı Maliki, 
Fıkh-ı Hanbeli, Usul-ı Fıkıh, Hilafiyat ile birlikte Tarih-i Fıkıh dersi yer almıştır (birinci,ikinci ve üçüncü sınıflar
da). 

Cumhuriyet Döneminde Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 4. Maddesinde şu ifadeler ile İlahiyat Fakültesi 
açılmıştır: "Maarif Veka/efiı yilksek din!Jat miitehassısları yetiJtirılmek iizere Darii!ftinlin'da bir İ!ah!Jat Fakiiltesi tesfs ve 
inıamet ve hitabet gibi hidemat-ı din!Jenin ifası va:dfes!Jie miikellef mem11rların yetiJmesi için de qyrı mektepler kiiJaf edecektir". 
1924 yılı Nisan ayı başlarında Fakülte açılmış olmalıdırB. Bu dönemde 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1930-31 öğre
tim yıllarında fıkıh tarihi dersi ise dört semestir olarak okutulmuştur. Burada Fıkıh tarihi dersinin fıkıh branşında
ki tek ders olduğunun, bir başka ifade ile usul-i fıkh, fıkh, ilm-i hilaf ve hikmet-i teşri derslerin olmadığının vurgu
lanması gerekir. Fıkıh tarihi dersinin 1924 tarihinde Seyyid Bey, daha sonra ise İzmirli İsmail Hakkı tarafından 
okutulmuşur. 

Fıkıh Tarihi dersinin Darülfünıln İlaruyat Fakülteleri'ndeki serüveni hakkında bilgi verdikten sonra muhte
vasının ortaya konulması amacıyla bu derslerde okutulan kitapları tanıtacağız: 

Bu dersler için ilk okutulan eser Tarih-i İ/nı-i Fıkh ismini taşımaktadır. Eserin muharriri sôyadı kanunu ile 
''Miras" soyadını alacak olan dönemin Bayazıd Ders-i arnı ve Afyonkarahisar Mebusu Muhammed Kamil b. 

Zengin, 65. 

Zengin, 80. 

Zengin, 80. 

Zengin, 96. 



359 

Ahmed Rüşdi'dir. Kamil Miras'ın eserinin girişinde verdiği bilgiler bu dersin İslam Eğitim tarihinde ilk defa ilidas 
edilen bir ders olması sebebiyle önemlidir: Bu bilgilerin sadeleştirilrniş şekli şöyledir: 

Fıkıh tarihi: bir özel bir tarihtir. Çünkü genel tarfh; insan toplunJJmtm ortqya çıkıp, geliJnıesinden, bugiinkii iimran ve 
meden!Jet haline gelincrye kadar geçirdiği değifiklikleri, dumm ve olqylarm olu! iflmanlanm tqyin eden bir ilim olduğ11 için değipk
lik ve inkılaplan gerekli kılan biitiin olqylamı temel çi:rgilerindm bahs, genel tarihinmeVifltmu olt!Jftmtr. 

İnsanlık meden!Jeti lifeminde hakim olan hukuk ve kammlar ile sanat ve edeb!Jat gibi ilim kollanmn her birini ortqya çı
kıf, yqyılması, geliJim~ konu ve mah!Jetlerini, değiJiklik ve in kıltiplan gerekli kılan hatp ve fetih/erin her birinin miifredatım bryan 
da özel tarihlere ait konu/ardır. Bumm için san'ata, her asra, her kavme, her olqya mahsus olmak iizere bir takım özel tarihler 
yaijlmıJiır k~ öiıiine getirip açıkladığımız 'Jikıh tarihi" de btmlar arasmda bir özel tarihtir. 

Fıkıh tarihinin özelliği son dönem fıkhı tarcifmdan fer'i hiikiimlere tahsis olunmasma göredir. Yoksa İslam'm ilk döiıemle
rinde amel~ itikad~ vicdanf husus/ann genelinde hakim ilim olarak kttllamlnıasma bakılırsa fıkıh ilmi, din ve Jenfıt ilmi demek 
olttr. Fıkıh tarihi de gmel tarihten sqyılır. Çiinkii eski meden!Jet ve geçmif dinler İslam Jeriatı ile son b11!11r ve giiniimiiz medm!Jeti 
onlardan ortqya çıkar. Bijyle eski tarih ile son asırlar arasmda bir riibıta olan bir yiice dinin ve ona dair olan ilmin tarihi elbette en 
nJiihim tarih-i ti!JJJI!nilerden sqyılır. 

Fıkıh tarihzile ait olan meseleler, diğer ilimierin kon11lan gibi p;atik bir {ekilde Jimd!Je kadar tmıifm ve telif oltmmllf de
ğildir. Vakt!Jie fakılıler tarihi olmak iizere çeptli mezhep fokibierine dair qyn qyn birkaç tabakat kitabı yaifldığı halde fıkıh 
tarihi JJJeVifllllla aid olan mesai~ diğer ilimler mebiihisi gibi amelf bir surette Jimd!Je kadar tanifm ve te'lif oltl11tJ111f değildir. Vak
t!Jle fakfhler tarihi olmak ii zere çe{itli mezhepler fakfbierine dair qyn qyn birkaç tabakat kitaplan ya if ldığı halde fıkıh tarihinin)) 
JJJeVifltl hesabma girebilecek meseleler ve mebhasler bazen fıkhf meseleleler mryeimnda bazen de kiitiib-i fıkhtyye m11kaddematında 
hikmet-i tefri'e aid miiellifat ile s!Jer kitaplan ve siiirede tebef olarak ifkr olımJJJUf kalmıJitr. 

Hiilbttki İslami hiikiimlerin vaz' kry.ft.yeti ve naklinden ve çeptli mezhep/erin olt!Jum fekli ve intiJômıdan bahs eden fıkıh tari
hinin ne derece ehemm!Jet sahibi olduğu, JJJeVif1tm ehemm!Jeti ile maltlmdur. İfte fU ehemm!Jete mebnidirki geçen sene Diirii!ftimm-ı 
Osmiinf Ulı/m-ı Şer'!Jyesi ptbesi programımn iht!Jiic-ı hal ve zanıanla miiteniisib bir surette ta 'diline tefebbiis olımdttğtmda "tarih-i 
fıkıh" derside programa vaz oltiii!JltlftUr. 

V okı'an fıkıh tarihine diiir olan mesii'il ve malımıatı bir arqya toplqyıp i!iJJı biiline kqymak bi!Jiik bir vukıifa ve ciddi bir 
saj ve tetebbiie tevakkıif ederse de acifmi itir4f ve çaltfacağıma itimadederek btt JJJiifkil vai!fryi demhde ettim. Teıftk ise cmdb-ı 
Hakk 'dandır. 

Tiirfh-i fıkh, terkfb-i iztift halinde fenn-i !lıahsıtsun alemi olı!Jor. A'lam-ı miirekkebryi tarif ve tqyin ise evvela terkib-i 
JJJezkilm tefkil eden ciiz'-i maddileri izah la olttr. Buna JJJebnf tanlı-i fıkhm ma'nô-:Jı fakabisini tehir ile izcifetin izcifetin tarafryni
ni ve muz4f olan tarihe iiid baif mertebe-i bryaniit sebk ettiğinden mttz4f ilryh fıkhm tarif ve mevi}ttmıt bryiin ed!Jom=~; 

Fıkıh Tarihi 

"Fıkıh Tarihi" ilmi İslam ahkiimımn vaz !ekli, zabtı ve nakil fekli ve istinbatı ile çefitli mezhep/erin ol"f""ı ve yqyılıpn
dan bahseden bir ilimdir. 

Önemi: fıkıh tarihi Jer'i kammlamı vaz' !ekli ve zabtına ve sahabiler ve tiibiin taraflanndan bir diğerim ve seleften halefe 
nasıl tam bir özmle nakl olunduğmıa diiir yararlı bilgiler verir. S onra din imamlan (Allah kabirierini nurlandırsm) hiikiimlerin 
istinbatı husustmda akıllan hqyrette bırakacak bir halde giiç saif ettiklerini ve bıt konuda 11e derecelerde ri!Jet ve hasiret iltiifitn 
bt!Jtlrd"klanm iimmetin ön ii ne sunarak I!JIIIması gereken bir ö"rnek gösterirler. 

Kfunil Miras'ın Eserinin Birinci cildi (112 sayfa, 1329-1330, Bu eser tarafıından sadeleştirilrniştir. İstanbul 
2007) başlıkları şu şekildedir: 

Şer'i Ahkamm Vaz Şekli ve Vaf?yin Mah!Jeti; Sahabenin Zabıt ve Nakil Sttretleri, Haber-iVahidin Hiicc!Jetı~ Hadis
lerdm Şer'i ahkamm istinbatı, Hadislerden Şer'i AhkaJJJ/11 İstinbatı, Kitab ve Sütmetin Cem ve Tahriri, Hadislerin ToplanJJıası, 
Hadis TahTicinin İnkıtaı, Fıkhi Me'haifar, Asli mehaifar, Kitab, Siinnet, İcma, Kıyas, Fıkhi Mehaifar, istihsan, Amel-i Ehl-i 
Medine, Şer'u men kablena, Öif, İlk Üç Hicri Asır, Birinci Asırda-İlm-i Fıkh, Sahabiler Arasmda Feri Meseleler İhtilaf, Saha
benin İhtilaf Sebepleri, Sahabilerin Fakihleri, Sahabi Fakibierin Mefh"r Fetva/an, Eb" Bekir es-Sıddık, Ömer el-Famk, Os
man b. Affan el-Kıtrep ei-Emev~ Ali b. Ebi Talib, İbn Mesud, Abdullah b. Abbas el-Muttalibi el-Hiipm~ Abdullah b. Ömer 
b. el-Hattab, Zryd b. Sabitel-Ensari en-Neccari, Hz. Aife. 

İkinci cild Fukaha-i tabiin, AlkatJıe, Esved, Mesmk, Şurqyh, Neha~ Hammad, Ebu Hanife, Şabi, Hasan Basri, 
Said b. ei-Miis'!Y)'eb, Ata b. Ebi Rebah, Mekh11~ Tavlls b. Krysan, Rabiatu'r-Rey, İkinci Asır, Fıkıh ilminin tedvini, İslam'da 
Kaza, Öif ve Adat, Tebe-i tabiin fakihleri, İmam Malik ve Mezheb-i Ma/iki, Süfyan Sevri, İbn Ebi Lryla, Evzai, Miislim b. 
Halid, İmam Eb" Yusuf, İmam Muhammed, İllıam Zi!fe, Dö"rdiincii Asır Şafii ve Maliki Mezhep/eri, Şafii Meifıebinin çıktf 
sebepleri, İstishab, Usul-i fıkhın tedvini. 
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Seyyid Bey, Tarih-i Fılah Dersleri 

Darülfünun İlahiyat Fakültesi Talebe Cemiyeri Neşriyatından Aded 7 İstanbul Darulfunun Matbaası 1340. 
Sömestir I Forma 11. Mukarriri Darulfünun İlahiyat Fakültesi Reisi Seyyid Bey 

Seyyid Bey sözlerine "Dersimiz Tarih-i Fıkh dersidi!j Yeni bir dersdir. Btt ders bize fikhm, ahkam-ı fikhryenin stifa
hat-ı tarih!J!yesini gösterecektir. Esasat-ı fikhryenin kimler tarqfindan tahric oltmduğunu, usttl ve mesaiik-i ictihadjyenin ve binaen 
alryh mezahib-i fikhryenin ne suretle takrir ve tesbit edildiğini httlasa ilm-i fikha kinı/er hiifJJet ettiğini ve fikhm ne vakit ne suretle 
bir ilim halini iktisab rylediğini btt ders/e ög,reneceğiz. Hakaik-i Ş erjyyryi hakkryla anlamak husttstmda btt dersin pek bijyiik 
hiifJJeti olacaktır. Hadd-i zatında ilim olmak itibarryla pek krymetli olan bu ders, hakaik-i {erjyyryi- etrqfiyla ögrentJJek ve 
fukahamn içtihad-ı nıiitehalifesine ve menjelerine kesb-i vukuf etmek itibanfyla pek miihim ve pek nqft bir dersdir." ifadeleri ile 
başlamaktadır. (Tarih-i Fıkıh, 3) 

Seyyid Bey daha sonra daha önce bu esere luzum görülmediğinden bu isimli bir eserin vucuda getirilmedi
ğinden bahsetmiştir. Bu babda daha önce kaleme alınan tabakat eserlerinin fıkıh tarihi eserleri olmadığını belirt
mektedir. Bu bağlamda batıda her fennin tatilılerinin bulunduğunu bunun ilmi terakkiyi gösterdiğini kaydetmek
tedir. (Tarih-i Fıkh, 4) 

Seyyid Bey şu ifadeleri kullanmaktadır: "Şu halde tarih kelimesi fikha izcifetle (tarih-i fikh) dediği11ıiz zaman fikhm, 
hukuk-ı İslanım ta Prygamber zamatımdan itibaren geçirdiği stifabatı göstermek iktiza eder. Hem de ale'l-unrya gelip güzel değil 
biitiin vesaik ve delaletjyle bryan etmek icab eder. Biitiin btmlar tarih-i fikhm vai!fesidir. Lakin demin dediğim gibi maatteessi!f 
esltif-ı kiram tarqfindan b11 babda bize rehberlik edecek doğmdan doğrı!Ja mehaz olacak bu yolda bir tarih-i fikh kitabı yaiflma
mı{tır' (Tarih-i Fıkh, 4) 

Seyyid Bey, böyle bir eserin hazırlanması için "teracim-i ahvale, tabakat-ı fukahqya ve fitkahanm akval-i 
muhtelifesine dair yaiflnll{ olan asar ile hereber miiteaddid tefsirlere, hadis, fikh ve tarih kitaplarına müracaat eder b11 ders için 
laifm olan malumatı onlannmebahisinden ve miiteferrikyerlerinden toparlamak" gibi bir ameliyeye işaret etmektedir. 

Seyyid yukarıda bahsedilen hususlarla beraber "İjte biz ... acifmiife beraber miicemd ilim a{kryla memleket ve mil
let hiifJJel emeljyle bu zahmete katlanarak bu aifm mii{kilatı iktihama s aif-ı makderet edeceği'{;" S ryyid Bry kqynak eksikliği 
sebebjyle es ha b ve tabiine miiteallik malumatı fikhryyemiı pek noksan olduğunu bumm sebebimin ise elde yeterli mehaif!l bttltmma
ması old11ğmm belirtmektedir". Amn için kttsllr bizde, himmetimizde değil elde kqynak bttlmımamasmdan ve 1mvcttd o/atı asar-i 
ilmjyenitı btt httsusda ... olan malttmatı kqft derecede cami olmamasmdandır. Pek tenıenni ederimki bizden sonra gelenler biifm 
vakıf almadığımız asar-ı esliifa lllllltali olurlarsa bu ders ve ilmi daha miitekamil bir derecrye isa/ edeceklerdir. (Tarih-i Fıkh, 5) 

. Seyyid Bey'in uslübunu belirttiği ifadeler de önem taşır. 'Tenkidatımızda samimjyetten biisn-i njyetten ve bir mii
derris ve miiverrihe lqyık o/atı tarcıflıkran katryyen qynlacağıiiiızfitkahamn tabakat devr-i hqyatım bryanda miiteassıb mezhebi 
hissjyatından tamamaryla tecerriid ederek sahh-i Miislim'de nıevct1d enifltt en-nase menaiflehum hadis-i {erifi nıantttktmca her fikhi 
her alimi kendi mevki-i alisine iksada saif-ı mesai edeceği'{; Ve minallahi et-teıjik" (Tarih-i Fıkh, 5) 

Seyyid Bey'in eserin başındaki ifadeleri şu şekildedir: 

Tmih-i Fıkhm MeViflll ve Saha-i Tedkiki 

Her{ryden evvel dersimiz tarih-i fikhın saha-i tedkikini tahdid etmemi zamridir. Bu da tarih-i fikhm meVif11111U 
yani tarih-i fikhm ne gibi mesaiiden bahs ettiğini tesbit etmekle hasıl olur. Bmıtm için de fikh tabirinden ne tJJana 
kasdettiğimiif v b11 mifhumu derece-i {Umuliinii tef?yin etmek icab eder. Ş tt halde fikıh nedir? Ne gibi mesai/i lltii{temildir? 
İ{te evvel emirde btt sualin cevabını bilmemiz icab eder. 

Fıkıh nıalttnıdurki arabi bir kelimedir. Lttgat-i arabie filasıl manası anlamak demektir. Fehm de anlamak demek
tir. Lakin nmhakkıkinin bryanlarma gö're aralamıda fark vardır. E!faz-ı miiteradifeden değildir. Feh11ı aleli/ak sadece 
anlatJJakdır. Fıkıh ise iman ve itkan ile anlamak demekdir. Bir {ryin mhtma iç yiiifine ve biitiin inceliklerim vakıf olmak 
demek olur. ~ _;:1.:. .ı.i9 ~b Y ..J nice fikh hamilieri (hqfiifarı) vardırki jakih değillerdir hadis-i {erifinde bu manqya i{aret 
vardır. Demek jakih olabilmek için yalmz ahkam-ı {erjyyryi sadece bilmek ve hıfz etmek kqft değildir. Onları hikmet ve il
letlerjyle bilmek mekasıd-ı {arii anlamak laifmdır. Ahkam-ı {erjyyryi .. bir surette bilen ve hıfz edene all111 denirse de fakih 
demnez. İlm ile fikh arasında ti!JJUtJJ ve hustts-ı mutlak vardır. Fıkh ehass, fikh eammdır. Binaen alryh her fakih alimdi!j 
her alim fakih değildir. 

Ş u iz ahat fikhm mana-:Jı lugavisine gö'redir. Mana-:Jı ıstılahisine gelince fikhm mmıa-:Jı ıstılahisini en evvel tarif 
eden fikh hanqi miiessisi İnıanı A 'zam Ebu Hanife Haifetleridir. MJi)'amn ilryh fikhı (marifetu'n-nefsi mal leh vema 
alryha) djye tarif etmijlerdirki nefs-i insaninin lehim ve alryhim o/atı Jrylen bilmesidir demektir. Tabii fikhm tlıatıa-:Jı 

liigavisinde nıevcud olan .. yani iman ile it kan ve fetanelle anianık kqydı mana-:Jı istilahisinde de miilahaza olunur. Ş 11 hql
de btt tarifin manası: fikh nefs-i insaninin lehine ve alryhine olan mleri hakkryla delailjyle ile/ ve esbabryla bilmesidir. 
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Fıkh lqfrfmn ma-:Jı liigavisinde mülahaifl o/ıman o kqyıd llıana-:Jı istilahisine de lmelhuz olduğundan ji1kaha-:Jı 
Haneft.yenin iistadlarmdan o/atı İmam Fah1711islam tmt!-i fikha dair kalmıe aldığı eser-i giiifninde fikhm iiç kısmı yani üç 
ciheti vardır. Biri ahkam-ı jerfyyryi bilmekdir diğeri bu bilg!yi itkan etmek yani lıtiSIIs-ı {enjyryi ile! ve esbabryla 
maksadlarıyla bilmek usul ve esasat-ı [erfyyryi Jimtt!Jia zabt rylemektir. Üçündi ciheti de bu bilgi ile amil olmakdır d[yor. 
(ve men yı/te el-hikmete .fokad trt[ye hqyren kesiren: kime hikmet ita alımursa fiiphesiz ona hqyr-ı kesir itao!tmllmf!ur. 
Ayet-icelifesinde hikmet lcifıifarı da bumanada olduğuyanifikh demek olduğımil bryan ed[yor. 

Fakat miifa171n ilryh fikhı ahkam-ı .forfyyrye hasr ettiği için hikmete bu lllai!Jı vemıesi bize doğ171 gö"riinmi!Jor. 
Çünkü bu surette itikad[yatı hikmet mifttmımdan hariç bırakmak laiflll gelir ki hiç de doğ171 değildir. Lakin İmam-ı 
Aiflm hai[eflerinin tarifine nazarat~ fikıh ve hikmet leifii/arı e!faz-ı mütedavileden olabilirler. Çünkü o tarifi göre fikh, 
ahkam-ı .forfyye ile beraber ahlakryata ve itikad[yata da {allıildir. Zaten Hai[ef-i İmam da o tarifden mana-:Jı lamili 
kasdetmıjlerdir. Zira İmam-ı A'zam zamanmda hetıiiz ilm-i ahlak ve ilm-ikelam tedvin olımmamıjdır. Fıkh 11Jqhtl1ntl 
hem ahlaka hem de ilikada mtlfeallik ahkama {amil add o/tm urdu. İjfe İmam- ı A 'ifllll hai[efleri fikhı kendi zamanla
rındaki ö"if ve istimale göre tarif ederek Jikh nifsi insan[yetın lehine ve alryhine olan ff!Yieri bilmesidir demijdir. Ahkam-ı 

.forfyyryi bilmesidir dememi{tir. Hatta itikad[yata dair telif etmi! olduğ11 nsale-i mejhurelerine Jikh-ı ekber namım vemıijtir. 
Filhakika insamn lehine ve alryhine olan ahkamm en miihimmi ve en bi!Jiiğii ilikada dair olan ahkamdır. 

Hikllıete gelince hikmet ltifif 11111htelif manalarda istimal olmmr. Manası itikadryata gö·re deği{ir. Mmıa-:Jı ahlaki
sine göre hikmet niive-i akl[yenin ılıaa/i demektir kı;· akl-ı selim demek olur. Bu itikad ile hikmet hakaik ve avakıb-ı umtl-
171 bilmek mesalih ile mifasid brynini fark vbe fm!Jiz et11ıek demektir. Alimne-i T tiftazani Telvih'de hikmeti nefs-i insani

yelin lehine ve alryhine olan m leri bilmesidir d[ye tarif ed[yor ki b11 tarif İmam-ı A 'zamm Jikbın 11ıana-:Jı istilahisini hak
kmdaki tarifi n qymdır. Bunun içindir ki biz biraz evvel İmam-ı A 'zamıtı fikh leif:?! hikmet ltififmn miiradiji olabilir de
dik. Maa haza hikllıet fikıhdan eammdır. Çünkü İmam-ı A'zamm tarifindeki ma lcifz-ı Arabisinden ve Türkçesindeki 
ff!Yierden 11111radı ahlakryat ve itikadryata da {amil bir manada ahkam-ı jer'[yyedir. T tiftazani'nin hikmeti tarifdeki ff!Yier
den maksadı ne ise ifkr of11nan abkam-ı fCr!JJe i/e beraber on/arın haricinde ka/an a/ef11mt1m nig tl bed hqyr tl {Cr nJ'asfaha 
t ve mefsedete {amil bir 111anadır. 

El-hasıl İmam-ı A'zam zamamnda ve ondan evvel fikıh tabiri alelhus11ss hakaik-i jerfyyryi ve 11ıakasıd-ı !arii 
edillesfyl ile/ ve esbabryla bilmek manasında istimal ol11nurdu. S onraları ahlaka ve itikadata dair olan ahkam-ı jerfyye 
Jikıhan qyrılarak bqlı bapna müstakil bir ilim olmak iizere tedvin edildi. İ/m-i fikıhda onların haricinde kalan ahkam-ı 
.forfyyrye hasr 11 tahsis olundu. Bunu gören müteahhitin-i Jitkaha fikhı tarif ederken İmam-ı A 'zanıın tarifine bir am elen 
kqydını i/av ettiler. Ve binaen alryh fikh mari.fottmmıefs ma leha vema alryha amelen dediler. Yani fikhı nefs-i insan[yetin 
min cihetil amellehine ve alryhine olan ahkamı bilmesidir d[ye tarif ettiler. 

Hakları da vardır. Çiinkii miiteahhirin zamamnda ahlakryat ilm-i tsavvttja dahil olarak ilm-i fikıhdan qyrıldığı 
gibi itikadryatta da ilm-i kemal nanıryla miistakil ve biitiin biitiin bajka bir ilim olmtlfditr. Tarifler ise ifradım cami ve 
agyarım nı ani olmak iktiza eder. Bu nmlahazqya me b ni miiteahhirin-i Haneft.yye ilm-i fikhı agyarından temyiz etmek yani 
ilm-i ahlak ile hiikm-i kclatm tarifden çıkamıak için imam-ı azanıın tarifine dediğim gibi amelen /min cihetil anıel kqydını 
ilavrye nıecb11r o!mtlfdur. Baif llSlll-i fikh kitaplarında fikh ahkam-ı jerfyye-i.forfyyryi edille-i ttifsil[yesinden bilmekdir d[ye 
tarif olmınm{dflr. Bu tarif de evvelki tarifden bajka bir !f!Y değildir. Belki evvelki tarifin {ekl-i diğeridir. Lafiifar tabirler 
bqka bajka ise de maksad ve netice birdir. İjte biz de dersimizde miiteahhirin-i ji1kahamn tarifine göre abkam-ı fikhrye sa
fahat-ı tarih[yesini gösterecektir. Biitiin tedkikat ve tetebbuatımızfikhm son aldığı 1ekil dairesinde yani bu giinkii {ekli sa-
hasmda cerean edecektir. B11 izahaftan p1 netice çıkryorki: dersimiz tarih-i Jikbın meVifltl ve saha-i tedkiki itikadat ve ah
laka miletailik ahkam haricinde kalan abkam-ı .for'[yye ve mesail-i fikhryyedir. İtikadryat ile hlakryat saha-i tedkikimiiflen 
haricdir. Fakat pirasım arz ederim ki Jikbın son {ekli dahi iki kısmı muhtevidir. Biri 1/Sttl-ifikh diğeri Ji1171-i fikhdır. U stil 
fikh ilmi Jikbın esasatından tlsul-i m11karrere ve kavaid-i kiill[yesinden bahs eder. 

Ft1171-ı fikh ilmi de b11 esasa! üzerine tifeml eden ahkam-ı .forfyyeden bahs eder. Her iki kısım da tarih-i fikıh der
sinin mevzilti ve saha-i tedkiki dahilindedir. Hulasa b11giin fikıh demek h11k11k-ı İslam demektir. Tarih-ifikıh da t1sul ve 

f111711!Jia esasa! ve tifemtaf!Jia h11k11k-ı İslamın geçirdiği stifahat-ı tarih[yyryi ne suretle ve ne vakit ifihtlr edip ne suretle ve 
hangi zamanda tekemmiil ederek bir ilim halini iktisab ettiği;.# bildirecektir. 

Acaba bu ilimler yani tlsul-i fikh ve ft/17111 fikh ilimleri ne vakit tedvin ounmujdur? Hai[ef-i Resul-i Ekrem ifen
dimiz zamanında bunlar bir ilim olarak mevct~d mt!Jdu? Yoksa sonradan mı tedvin olunnmjdur ? sonradan tedvin olımnltlf 
ise kimler tarcifındaf!i tedvin olunnıtljdur ? i{te derslerinıizde bu suallere cevap vemıeğe çalıjacağı'{; B11 suallere doğ171 cevap 
verebilmek için Jikbın stifahat-ı tarih[yyesini ber vech ali altı de1!rf!Ye taksim edeceği'{; 

Eserin bölümleri şu şekildedir: 

Devr-i risa/efı Devr-i eshab, Devr-i tabiin, Devr-i miictehidin, Devr-i muhanicin, Devr-i m11kalidin, Devr-i risalette fikıh, 
İslam[yette İlikadı Ahlakryatı İslam[yette H11k11k, -I- Mt~amelata Dair Esasat-ı Şer'[yye, Hak ve nazar-ı §ari' de hak mqhu!lm
nmı suret-i telakkisiı Hukuk-ı İ/ah, H11kuk-ı İbadı Adaletı rif-i zarar, nify-i tagrir, ukud ve fllrılfa riqyetı ö"if ve adetı 
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nıiinakehatı nizam-ı bt!JII/ı nizanı-ı tevariis, nizam-ı m11amelatı ehadis-i ahkanı, idihadatm cerr!)'an ettiği yerler, ilnamefı kaza, 
ifta, idihadatı fikh-ı ekber ve fikh-ı vicdan i, Devr-i s ani, Cem-i Kur'an Kitab, S ünnefı İdihad v Kıyas, ihtilqfat-ı fikh!Je, evzan-ı 
fikh!Je. · 

Bu eser sadece iki bölümü içermektdir. Diğer bölümleri elimizde bulunmamaktadır. İkinci bölüm 
Hudari'nin Tarih-i Te{ri-i İslami eserine benziyor. 

Fıkıh Tarihi, İzmili İsmail Hakkı. 

Tiirkfye Ctmıh111fyeti İstanb11/ Darii!fumm'll İ/ah!Jat Fakültesi Ta/ebe Cem!Jeti Nepfyatındatı. Fıkıh Tarihi Miiderris-i 
Muhterem İifllirli İsmail Hakkı Bry Efindi Hai[et/erinin takrirleridir. İstanb11/ Daru!fimım Matbaası 1341 

Tarih-i Fıkh: ahkamı fikh!Jyenin te{ri-i İs/am!Jenin edvar-ı tarih!Jyesini bildirir bir i/nı-i ce/i/dir. MeV'(!111 fikhın JJJeV'(!III 
gibi efal-i miikellefindir. YalnıiJark fikıhda fikıhda efal-i mükellefine terettiib eden ahkam-ı fer!Jye ebvab üzere bryan o/11-
mtr. Tarih-i fikıhda ise ahkam-ı {er!Jyenin vaz ve zabtı esasat-ı fikh!Jyenin tahnci 11s11/ ve mesa/ik-ifikh!Jyenin takTir ve 
tertibi mezahib-i fikh!)yenin taknr ve tesbiti mezahib-i fikhwenin tesis ve inti{an h11k11k-ı İs/anı!Jenin asr-ı eelil-i seadetten 
itibaren aldığı e{ka/ hus11slan sqfahat-ı tarih!Jye itibany/a irae o/11nttr. Fıkıh /iigatta gereği gibi anlamak bir {ryitı iç yü~ine 
mtjitz etmektir. Ahkam-ı fer!Jyryi yalnız bilmek fikıh değildir. Belki hikmetız/e illeti ile bilmek la'(!nıdır. Istı/ahda İmam
Hiimam Ebmt Hanife tarifi veeh/e nefs-i insan!Jymin lehine ve a/ryhine olan {ryleri bi/nıesidır9• 

Bir i/JJJin hakC!Jikına akinen itti/a o/ımnıak için herhalde o i/JJJin tarihine miiracaat iktiza eder. Hadisat-ı bejer!Jye gibi 
ıtlı111ı ve flmlinlin da bir tarihi vardır. B11 JJJryand fikhın da bir tarihi vardır. Gavamız-ı fikh!Jyryi IC!Jıktyla vukıif için her
halde tarihini bilmelidir. Fıkıh tarihi ile ahkam-ı {er!Jye-i amei!Jye etrqfıy/a ihata ol111111r. Eimnıe-i nıiictehidinin mesaiik-i 
idihad!Jye idihac!fata-ı muhtelifelerine asıl ve menjelerine itti/a hası/ o/11r. Eimme-i müctehidinin istinbat-ı ahkam hlls!lsttmt 
ne derece vus ve takat/arine saif ettiklerini ne deıvrece riiyet ve basireti iltizam ry/edik/erini fikıh tarihi ah/qfın nazar-ı 
ittilma arzeder. Bir kuvvetine imtisa/ gösterir. 

Fıkhm meratib ve {ttmu/ii 

Fıkhm iiç mertebesi vardır. 

1. Abkalll-ı fer!Jyryi biiJJJek 

2. AhkanJ-ı jerfyyryi gereği gibi illeti ile hikllleti ile bilmek ve llSlll-i jerfyyryi fitrttt!)la beraber zabtetlllektir. 

3. B11 bilgi ile ami/ olmaktır. 

İmam-ı Hiimam Ebu Hanife'nin tarif ettiği fikıh itikad!Jat mnei!Jat ah/ak!)atı daire-i {IJnmlllna alır. İ/m-i tevhid fikh 
ekber ve fikh-ı itikadidir. İ/m-i {erC!Ji ve ah kanı-ı fikh-ı anıe/idir. İ/m-i ahlak ve tasavvıif fikh-ı ah/akidirç. İmam-ı A 'zam 
ilm-i tevhidi fikh-ı ekber nanıı altına tedvin etmijler ise de ilm-i ahlak heniiz zamanlannda tedvin o/ımmamıJdı. Fıkıh 
itkadi, ameli, ahlaki olan ahkaJJJ-ımüstenbatadan ibaretti. Fıkh ahkam-ı JJJiistmbata tefsir ile hadi ahkam-ı asi!Je ilm!Jdi. 
S onralan ilm-i tevhid ile ilm-i ahlak mü{tagi/ bir ilim olarak tedvin o/11nmak/a fikıh b11nlar haricinde kalan ahkam-ı 
amei!Jyrye tahsis o/11nd11. B111ıa mebni fikhın o tarifi {ami/ine "anıe/en"kC!Jdı ilave o/11ndu. Edille-i tqfsii!Jesinde istinbat ve 
istihrac s11reftyle abkanı-ı amei!Jyi bildiren kısmma j11ru-ı fikh vrya sadece fikh ahkam-ı amei!Jyryi edille-i tqfsii!Jesinden 
istibnat ve istihrac hımmmda edilenin ahva/inden iroıa/en bahs eden kısmına da 1111SIII-ifikh" denildi. Daha sonra j11m-ı 
fikıhdan C!Jnca bir hikmet-i te{ri ilmi tevelliid ettiği gibi tmtl-i fikıhdan da C!Jnca i/nı-i hi/qf ile ilm-i cede/ tevelliid etti. 

Fıkhm mevadı 

Fıkh-ı İs/anı!Jenin iiç maddesi vardır. 1. Kitab, 2. Siinnefı 3. Ara:Jı j11kaha. Diğer bir tabir ile iki maddesi vardır. Va0' 
ve rey. Vah!J de ya met/iiv olur ya da gC!)ri JJJet/iiv. Va0'-i met/11va kitab, va0'-i gC!)ri met/11va siinnet denir. Rey de 
j11kahanm reyidir. F11kahanın rey/eri her ne kadar kitab ve sünnete miistenid ise de yine j11kahanm btllllndllklan asra 
tebea11 n111hitin tesiri altında JJJIIhte/if tesiriere herbirinin tabiat-i nefs!Jye/erine gö"re hası/olan efkannbir neticesidir. 

Edvar-ı fikh!Jye 

Tarih-i .ftkh ve fitkaha ya miitemC!Jiz asırlar ve deviriere vry tabiat-i nefs!Jelerinin ihtilqfına göre müctehidinin ejhasına e{hasına 
bina etmek zamretindryii; Fakat miictehidinin tabiat-ı nefs!Jeleriflin ihti/qfına göre ejhasa bi11a etnıeği tercih etmedin belki mii
teJJJC!)iz deviriere göre bina kılınnıağı tercih ettin çiinkii devirlerin muhitin tesiri daha kllvvet/i daha 11mumidir. Fukahanın ha
/at-ı nefs!Jelerine geli11ce bu ha/at hiiSIISt!Jla olar C!JIIt asırda bt~lmmrsa hal<f_ki bir ihtilqfa dC!Janm!JOr. İ{te b11na mebni edvar-ı 
fikh!JYryi altı devre C!Jırarak her bir devlin va.if-ınıiimryi;deri Miis/iiman!Cm"ir ahva/-i idima!Jye/erine has evsqfı vardırki bu ev
stif-ı nıiimi!J'Yeze v bassanın bize gelen idihad ve fttva/annda bijyiik bir tesin~vciidır. 
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Devr-i evve4 asr-ı saadetteki tefri'e aiddir. Bu devr ası/dır. Her fakih ona istinad eder. 

Devr-i sani, Huleja-i rt'ifidin vrya kibiir-ı sahabe zamanmdaki tefrie aiddir. 

Devr-i sa/is) Huleja-i rapdin zamanmdan karn-ı sani hududmıa kadar devam eden devirdeki tefrie aittir. Bu devir stifahat
ı sahabe ile h!Jar-ı tiibiin zamamdır. 

Devr-i rabi, karn-ı sani ve sa/is devirlerine aid tefrie bildirir. Fıkhıtı tedvin olunup u/ilm-ı miidevveneden biri oltlJI/f !atiiı fe
refli fltkaha ifthur etmifdir. Bu alifall-t fltkahqya rfyaset-i dinfyye anahtarları bırakılmıfdır. Tılmiiferi de onların re ylerini 
bryan etmiflerdir. Ş u kadar ki tılmiiferi islik/al-i fıkhilerini gözeterek içtihadları üstadlarıtım içtihadiarına tevcifiik etmekle 
nispetlerini nıuhtifaza etmiflerdir. 

Devr-i hamis1 karn-ı salisden yedinci asr-ı hicritıin evahiritıe doğm devam eder müddete aid tefrii bildirir. Bu devirde de 
e'imnıeden telakki o/ıman mesail-i fıkh!Jyenin tahkiki ifll111111da mesa'il-i fıkhqye için bir cedel sahası açıltnıf miiellefat-ı 
a:ifnıe zuhur etmif mesail-i kestre tehaddiis rylemifdir. Btt devir Bağdad Abbasfye devletinin inhası nıemalik-i İslanıfyryrye 
Hulagu miihacematı ile nihqyet bulur. Mısır'da biraz daha devam eder. 

Devr-i Sadis1 zamam!mza kadar devam eden miiddete aid tefrii bildirir. Bu devirde mh-ı tak/id hakim olnıufdur. Devr-i 
sadise lahık olmak iizere asr-ı haifrdaki hadisat-ı fıkhqye de ilave olunacaktır. 

Fıkhm tarihinin tertibi 

Ahkam-ı fıkhfyyenin hukuk-ı İslamfyyenin geçirdiği stifahat-ı tarih!Jyryi vesaik ve delailfyle göstermek diğer bir tabir ile 
fıkh tarihi yazmak kolqy değildir. Şimdfye kadar böyle bir eser ya'(flmamtfdtr. Yalmz zanıammızda Usul-i Hudari sahibi 
Üstad Muhammed Hudari'nin yazdığı "Tarihı/t-tefri'ii-İslami" ilk eserdir. Şrt kadarki daha bir çok ilave/ere nıuhtacdır. 
Aciiferi bu kitabı esas me'haz olarak kabtti ettim. İrae rylediği tarz dairesinde baflıca hadis1 fıkıh1 usu4 fıkıh kitaplarına 
ihtiltifat-ı jukahqya ve rica/e aid olan kitap/ara tabakat ve tarih kitaplarına eslij-ı Jo/iramm bize rehber olacak asar~ı.giiif
delerıiıe müracaat ederek haifrladıkları mevad sqyesinde bu fıkıh tarihıiııjaiJJıağa bafladım. Asar-ı eslqfin muhtelif ve mii
tefem"k olan mebhasleriden laif!ll olan malumatı iltifat ederek eduar-ı fıkh!Jrye gö"re tmsik ryledinı. Memlektimizde ilk eser 
olacak olan fıkıh tarihi diğer ilk eser olan ilm-i hiltif gibi nevakısdan hali olmqyacaktır. Altı devir üzere tertib rylediğinı 
fıkh tarihinde İslanla hadi olan mezahib-i fıkh!Jyryi naiJ1r-ı itibara aldını. Mezahib-i erba'a ile mukqyyed olmadım. Da
vudfye1 Zrydfye1 İbadfye1 İmamfye fakibierinden bahs ettim. Bu babda taassub hissfyatım ber tartif ederek her meslek-i 
fıkhinin mevki-i ilmisini vermek istedim. Her fıkhm .. ve delai/ininazar-ı itı"bara aldım. Tenkidlerde İmanı Ştifii'nin "ei-
Ümm" nsalesi ile İmam Lrys b. Sa'd'm İmanı Malik'eyazdığı mektubumtmune-i imtisal aldım. Ümid ederim ki bu va
dime sadık kalacağım. Teıjik ve inqyet Allah' dandır. 

Bu eser iki forma halinde ve eksik olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi, Özege bölümünde, 
28923 nurnarada bulunmaktadır. 




