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Fıkh sözlükte "bilmek, bir şeyi iyi anlamak, bir konuda derin bilgi sahibi olmak" anlamında olup bu kökten türeyen fakih de "bir şeyi iyi bilen, iyi anlayan kimse" demektir. Fakihin islam ilimlerinde bir terim olarak anlamı ise tarih
içinde fıkıh kelimesinin manası ile paralel değişiklikler geçirerek oluşmuştur.
Kur ' an-ı Kerim'de on dokuz ayette (bk.
M. F. Abdülbakı , el-Mu'cem, "fkh" md)
muzari sigası ile geçen fıkh masdan
"anlamak, hakkıyla idrak etmek" manasındadır. Bir ayette (et-Tevbe 9/ 122) yer
alan tefakkuh ise "dinde bilgi ve şuur
sahibi olmayı" ifade etmektedir. HadisIerde fıkh ve tefakkuh "iyi anlamak, din
ve Kur'an konularında bilgi sahibi olmak" anlamında kullanılmıştır (BuharT.
"'ilim", 20, "Enbiya'" , 8, 14, 19; EbO Davüd, "Şal at", ı). Yine hadislerde fakih kelimesi ve çoğu lu olan fukaha da geçmektedir. "Şeytana karşı bir fakih bin
sofudan daha çetindir" mealindeki hadiste (Tirmizi, ,cİlim", 19) fa ki h "din alimi"
manasında kullanılmıştır. Alimle sofuyu
(abid) karşılaştıran diğer hadisler de (bk
Wensinck, el-Muccem, "fkh" md) bu manaya delalet etmektedir. Hadislerde fakihin tanımı yapılırken yalnızca din bilgisi ve derin anlayışla yetinilmemiş, bir
kimseye fakih denilebilmesi için onun
dünyaya düşkün olmaması. Allah 'tan
korkması. sabırlı ve soğukkanlı o lması,
in sanla rı Allah'ın rahmetinden ümit keser hale getirmemesi gibi niteliklere sahip bulunması gerektiği de kaydedilmiş
tir (Darimi, "Mu~addime", 16, 29). Bütün
bunları göz önüne alarak ResOluilah devrinde fakihi "anlayışlı, şuurlu, ahlaklı din
alimi" şeklinde tanımlamak mümkündür.

Ebü Hanife 'ye nisbet edilen fıkı h ve
fakih tarifi kapsam genişliği
bakımından ilk devir tanırnma yakındır:
"Fıkıh kişinin hak ve yükümlülüklerini
bilmesidir". Fıkıh ve fakih terimlerinin
bu geniş manasıyla kullanımının en azın
dan V. (XI ) yüzyıla kadar devam ettiği
anlaşılmaktadır. ikisi de 463 'te (1 071)
vefat eden ibn Abdülber en-Nemeri ile
Hatib ei-Bağdacti eserlerinde fakihi "takdolayısıyla

el- FAKT H ve'l- MÜTEFAKKiH
va sahibi din alimi" olarak tanımlamış
lardır. Ancak yine aynı müelliflerin bu
terime bir de özel anlam verildiğine.
arneli hükümleri asıl kaynaklarından çı
karabilen alime fakih denildiğine işaret
ettikleri görülmektedir. Fakih kelimesi her iki müellife göre "hadis alimi" ve
"ülü'l -emr" manalarında da kullanılmış
tır (Hatib ei-Bağdadi, ı . 27, 53; ll , ı ı o. 156,
158; İbn Abdülber, ll, 27-29, 43) Daha
sonraki dönemlerde ise fakih teriminin
geniş anlamı terkedilmiştir. Fıkıh usulü
alimleri bu kelimeyi "müctehid" manasında kullanmışlar, müctehid olmayan
fıkıh alimlerine (mukallidlere, yani İslam'ın
arneli hüküm ve kurallarını ası l kaynaklarından çıka rınayıp bun l arı müctehidlerden öğrenmiş, yazmış ve bunlara dayanarak fetva ver miş olan lara) fakih denilemeyeceğini ifade etmişlerdir (Emir Padişah,
IV, 242, 251 ). Ancak müctehidlerin azaldığı, dar anlamda fıkıh ilmiyle müctehid
olmayan fıkıh alimlerinin meşgul olduğu çağlarda (V. !XLI yüzyıldan sonra) yaygın olarak bunlara da fakih denilmiş (Tehanevi, ll, 1157 ; Sıddik Hasan Han, ll, 400).
fıkıh alimlerinin biyografilerine tahsis
edilen eserlerde (tabakatü'J-fukaha) bu
derecedeki fıkıhçılar da yer almıştır.
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Fıkıh

alimlerini müctehidden mukallide doğru sıralayan Hanefi tabakat kitaplarında fukaha yedi farklı tabakada
gösterilmiş ve her biri için ayrı terimler
ku llanılmıştır. 1. İslam fıkhında müctehid olanlar (el-mücteh idOn fi'ş-şer"). 2. Mezhepte müctehid olanlar (el-müctehidOn
fi'l-mezheb). 3. Meselede müctehid olanlar (el-müctehidOn fi'l-mesail). 4. Mezhep
imamının metot ve görüşüne bağlı kalarak yeni meselelere çözüm getirebilen
yani tahric yapabilenler (el-muharricOn.
ashabü't-tahrfc). s. Mezhep imam ve müctehidlerinin görüşleri arasında tercih yapabilenler (ashabü't-tercih). 6. Mezhepte
mevcut görüşlerden kuwetli ve zayıfla
rını ayırt edebilecek durumda olanlar
(ashabü't -temyfz). 7. Tam mukallidier (elmukallidü'J-mahz). D iğer mezheplerin fı
kıh alimlerine ait tabakat kitaplarında
ise arada bazı küçük farklar bulunmakla beraber tabaka sayısı beşe indirilmiş
tir. 1. Mutlak müstakil müctehidler. 2.
Mutlak müntesip müctehidler (bu iki derece Hanefiler'i n tasnifindeki ilk iki dereceye tekabü l etmektedir) 3. Mukayyed
müctehidler. 4. Mezhep içinde tercih ve
açıklama yapanlar. s. Mezhebi iyi anlayan ve doğru nakledenler (bu terimlerle
ilgili geniş bi lgi için b k. İCTİHAD)

Fıkıh mezheplerinin kendi metodolojilerini tedvin ettikleri bir dönemde kaleme alınan el- Fakih ve '1 - mütefa~~ih,
müellifinin çağdaşları olan imamü'I-Haremeyn ei-Cüveyni'nin el-Burhan'ı ve
Gazzali'nin eJ-Müstaşfa'sından önce yazılmış olmalıdır. Klasik anlamda bir usul
kitabı olmasa da Şafii mezhebinin hadisçi özelliğini yansıtan, fıkıh usul ve
eğitimiyle ilgili önemli bir eserdir. Hatib
el- Bağdadi'yi usOI-i fıkhın eski kaynaklarından biri sayılan bu eseri yazmaya
sevkeden sebep, Hz. Peygamber'in, "Benim sözümü işitip de -başkasına- tebliğ
eden kimsenin yüzünü Allah ak etsin"
mealindeki hadisinin (Müsned, 1, 437; Ebü
Davüd, "'ilim", 1O; Tirmizi, "'ilim", 7; İbn
Mace, "Mukaddime", 18, "Menasik", 76; Darimi, "Mu~addime". 24) devrinde yeterince
anlaşılamaması veya yanlış anlaşılma
sı . bundan dolayı da hadisleri mana ve
özüne. metin ve sened yönünden inceliklerine vakıf olmaksızın sadece yazan,
ezberleyen ve bütün ömürlerini bu yolda tüketen kimselerin bir hayli çağal
mış olmasıdır. Bu yanlışlığa dikkat çekerek dinin temel esas ve delillerinin iyi
aniaşılmasına ve doğru kullanılmasına
eseriyle katkıda bulunmak isteyen Bağ-

dadi, kelamcılarla re'y ehli fakihlerin hadis ehlini ta'n ettiğini , hatta hadisle meş
gul olanların cehaletle suçlanacak durumlara düştüklerini. bütün bunların sorumlularının fıkıh bilmeyen basiretsiz
hadis toplayıcıları olduğunu ifade eder.
Ayrıca kendi dönemindeki hadis ehlinin
fakihlerle bir arada bulunmaktan kaçın
dığını ve muteber addedilen re'y ile kötülenen re'y arasındaki farkı anlamayıp
sadece re'y aleyhindeki hadisleri esas
aldıkları için kıyasa başvuran fakihleri
kınadıklarını, fakat sonuçta onlara uymak zorunda kaldıkları için de çelişkiye
düştüklerini belirtir. Bu eser hadisçilerle fıkıhçıları birbirine yaklaştırmak, her
iki zümrenin re'y ve hadis konularında
ki eksiklerini telafi etmek suretiyle birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak
amacıyla kaleme alınmış ve rivayet zenginliğinin yanı sıra ictihad konularında
ki derinliği sayesinde de dengeli bir sentez sunmayı başarmıştır. Ayrıca hocatalebe ilişkileri ve öğretim metotlarıyla
ilgili rivayet ve görüşleri de özellikle din
eğitimi ve pedagoji açısından önemlidir.
Hatib ei-Bağdadi kitabın giriş kısmın
da, bu eserinde doğru görüş sahiplerini
dini ilimlerde derinleşmeye. dini hükümleri anlamaya ve bu konuda gayret sarfetmeye teşvik eden hadisleri rivayet
edeceğini, fıkıh usulünden. delill~rin tesbitinden. övülen ve yerilen re'yden. ictihadın mahiyetinden. ilim otoritesinin
(fakih ) ve ilim yolcusunun (mütefakkih)
eğitim ve öğretim. fetva verme ve halkla ilişkiler esnasında takip edeceği usul
ve erkanın. kendilerinde bulunması gereken adab ile yapmaları veya kaçınma
ları gereken davranışların neler olduğundan bahsedeceğini söyler. Bu durumda eserin genel hatlarıyla fıkhın ve fakihin önemi ve fazileti, fıkıh usulü konuları . eğitim ve öğretimle ilgili hususlar olmak üzere üç temel konudan oluş
tuğu söylenebilir.
On iki cüzden meydana gelen eserde
cüzler, konular arasında kesin bir ayırı
mı göstermekten çok kitabın yazım veya istinsahından kaynaklanan bölümler
görünümündedir. Eserde önce dinin derinlemesine kavramlmasının (tefakkuh)
önemi. bununla ilgili hadisler, sahabe ve
tabiin sözleri. hadis ilminin geleneğine
uygun şekilde muttasıl rivayet zinciriyle
verilir. Bunun ardından fıkıh ve fıkıh usulünün tanımları yapıldıktan sonra fıkhın
dört temel kaynağı olan kitap. sünnet.
icma ve kıyas konuları klasik usul kitaplarındakine benzer şekilde. fakat Hz. Pey-
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