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nisbet edilen akaid risalesi.
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Ehl-i sünnet'in hem akaid hem de fı
ilminin oluşmasına büyük katkılar
da bulunan EbO Hanife, akaidi konu edinen ilme "el - fıkh fi 'd - din " (el-Fı~ hü ' l ·
ekber, Süleymaniye Ktp ., İ bra hi m Efendi,
nr. 00372 , vr. ı oo •ı ve " el-fıkhü'l-ekber "
1COzcani, Şe rtı. u ' l· Fıkh i ' l · ekber, Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 3139, vr. l J7b) adları
nı vermişti r. Kendisine bu konuda çeşit
li eserler atfedilmiş olup bunlardan elFıkhü '1- ekb er adıyla şöhret bulan ·risalesi iki ayrı rivayetten oluşmaktadır. Bu
rivayetlerden biri talebelerinden EbO
Muti' el -Belhf. diğeri ise oğlu Hammad
b. EbO Hanife yoluyla gelmiştir . Birinci
rivayet sonradan el-Fı ~hü '1- ebsat, ikinci rivayet de el-Fı~hü 'l-ekb er olarak
tanınmıştı r. Kaynaklarda EbO Muti' ei Belhi rivayetinin ravi zinciri şöyle sıra 
lanmaktadır : EbO Bekir Muhammed b.
Muhammed ei -Kasanf. EbO Bekir Alaeddin Muhammed b. Ahmed es-Semerkandi, Ebü' 1- Muin MeymOn b. Muhammed en-Nesefl. EbO Malik Nasran b. Nasr
el-Hutteli, Ali b. Hasan b. Muhammed
ei-Gazzal, Ebü'I-Hasan Ali b. Ahmed elFarisi. Nusayr b. Yahya ei-Faklh, EbO Mut i' Hakem b. Abdullah ei - Belhi (M Zahid
Kevseri, s. 108; Ebü Hanife. el· Fı ~h ü ' l·
ebsat, s. 44) Hammad b. EbO Hanife'nin
kıh
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senedinde ise şu isimler yer almaktadır:
mektedir. Mesela Bezzazi M endkıbü Ebi
İbrahim el-GOrani, Ebü' I-Hasan Ali b.
Hanife'sinde bu nisbeti yaparken ravi Ahmed ei-FarisT, Nusayr b. Yahya, İbn
sini belirtmemekte. el-Fıkhü 'l- ekber'in
Mukatil (M uhammed b. Mukatil er-Razi). . · EbO Hanife ei-Buhari'ye ~it olduğu iddiisarn b. YOsuf. Hammad b. EbO Hanife
asını , imam-ı Azam'ı kendilerinden gös(işa ra tü ' l- me ram, M. Zahid Kevseri'nin takterrnek isteyen Mu'tezile'nin bir yakıştırdimi, s. 6) .
ması olarak kaydetmekte, eseri imam-ı
Aralarında ibnü'n-NedTm, Abdülkahir
Azam'a nisbet eden Şemsüleimme elel- Bağda di, Ebü' ı- Muzaffer el- isferaKerderi'nin el yazısını gördüğünü söyleyin i. Fahrülislam Ebü' I-Usr ei-PezdevT,
mektedir (II, 108) . İbn Teymiyye de EbO
Ebü'l- Yüsr el- PezdevT ve Eb O Şüca' en Muti' el- Bel hT rivayetinden alıntı yapar NasırT gibi ilk dönem alimlerinin de buken bunun Hanefiler arasında el - Fıklunduğu müellifler. EbO Hanife'ye el-Fı~hü'l- ekber adıyla meşhur olduğunu zikhü 'l- ekber adlı bir risale nisbet ettikretmektedir (Der,ü te ' aruii ' l · 'a ~ l ue 'n ·
leri halde el-Fı~hü 'l- ebsa(tan söz etna ~l, VI, 263) Taşköprizade ile Katib Çememişlerdir. EbO Mansur ei-MatürTdT,
!ebi gibi,geç dönem müelliflerinin eserAbdülkahir el-BağdadT, Fahrülislam ellerinde de EbO Hanife'ye el- Fı~hü'l - ekPezdevT ve Ebü'l- MuTn en-Nesefi gibi
ber'den ayrı olarak el-Fı~hü 'l- ebs at adlı
müelliflerin el- Fıkhü '1- ekb er adını zikbir risa le nisbet edilmemektedir. Kati b
Çelebi el- Fı~hü '1- ekber 'in ra vis i olarak
rederek yaptıkları alıntılarda sözü edilen her iki rivayetin de bazı muhtevalaEbO Muti' ei-BelhT'yi göstermektedir
rına rastlanmakta, dolayısıyla bu iki ri ( Keşfü'? · ?un an, II , 1287).
vayeti aynı isimle a ndı kiarı anlaşılmakEbO Hanife'den gelen iki rivayeti birtadır. Ayrıca İbn Abdülber (s. 163), Hatib
birinden ayırmak maksadıyla ilk defa
ei-Bağdadi (Xl ll, 383). Nilreddin es-Sabunlar için iki farklı isim kullanan mübünT (vr 86b, 89b, 129•, ı 77• ı ve Cemaledellifin Beyazizade Ahmed Efendi olduğu
din el-KonevT (vr. 46b) tarafından EbO
a nlaşılmaktadır (el · Uşu lü ' l -mü nf{e, s. 3Hanife'ye atfedilen görüşler el-Fı~hü 'l 4 ; işa ra tü ' l -meram, s. 21-22). Beyazizaekber'e uygunluk göstermektedir. Mede, Hammad b. EbO Hanife'nin rivayetinakıb kitaplarında da EbO Hanife'ye el ne el-Fı~hü'l-ekb er, EbO MutT' ei-BeiFıkhü 'l- ek ber adlı bir eser nisbet edi!hT' nin rivayetine bazan el-Fı~ü 'l- ekmekte, fakat ravilerinden söz edilmeberü 'l- ebsat (el- Usu lü ' l- mün f{e, s. 4) ,

el· Fı ~hü 'l ·ekber'in ilk iki say f as ı (Süleyman iye Ktp., Yazma Ba{lışlar, nr. 1690 / 2)
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bazan da sadece el-Fıkhü'l-ebsat (bk.
a.e.,s.ıo. 13, 15. l 6vd.) adınıvermekte
dir. Murtaza ez-Zebidi bu adlandırmayı
muhtemelen Beyazızade 'd en alarak kullanmış ( İthafü 's·sade, ll , 13- 14). bu kullanım daha sonra şöhret bulmuştur.
İlk dönem İslam akaid külliyatıyla ilgili araştırma lar yapan şarkiyatçı A. J.
Wensinck ile ondan etkilendikleri anlaşı
lan L. Gardet ve M. Watt gibi Batılı araş 
tırmacılar da el-Fı]f.hü'l-ekb er risa lesinin iki farklı nüshasının bulunduğuna
dikkat çekerler. Wensinck. bu rivayet~
lerden Ebu Muti' ei-Belhi'ye ait olanını
el-Fıkhü'l - ekber I, Hammad b. Ebu Hanife'ye ait olanını ise el-Fı]f.hü'l-ekber
II şeklinde ayırmaktadır. Bununla birlikte Belhi'ye ait olan rivayetin Ebu Hanife'nin asıl görüşlerini belirtebileceğini
ve onun ölümünden sonra fazla bir zaman geçmeden kaleme alınmış olabileceğini. Hammad rivayetinin ise üslup ve
muhteva açısından daha sonraki dönemlere, en erken miladi X. yüzyıla ait
bir Hanefi akidesi sayılabileceğini belirtir (Wensinck. s. 264; Watt. s. 175) .
Son dönem İslam alimleri, el-Fıkhü'l
ekber'in Ebu Hanife'ye nisbetini kabul
etmekle beraber kitapta yer alan bazı
konuların onun hayatında tartışmaya
açılmadığına dikkat çekerek esere sonradan ilaveler yapılmış olabileceğini kaydetmektedirler. Bu görüşün sahiplerinden Şibli en-Nu'mani, o dönemde henüz
söz konusu edilmeyen cevher. araz gibi
felsefi terimierin kullanılmış olmasına
dikkat çekerek el- Fı]f.hü '1- ekber'in bugünkü muhtevası ile Ebu Hanife'ye nisbet edilemeyeceğini ileri sürer (Imam
Abu Hani{ah Life and Work, s. 94-95). Ahmed Emin ise Ebu Hanife'den bu adla
birçok rivayetin nakledildiği . hatta elFı]f.hü '1- ekber'in fürua dair bir eser olduğu görüşlerine bile rastlandığını kaydettikten sonra bu tür rivayetlerin hepsinin doğru olamayacağını söyler. Ona
göre bu eser İmam-ı Azam'a ait olmakla birlikte daha sonraları risaleye bazı
ilaveler yapılmıştır. Mesela imanın tasdik ve ikrardan ibaret olması. müminlerin marifet, yakin gibi hususlarda eşit
olup diğer konularda farklılık göstermesi. mürnin olduğunu ikrar eden bir kimsenin herhangi bir günahı sebebiyle tekfir edilmemesi gibi aslında Mürcie'ye ait
bulunan görüşlerin Ebu Hanife'ye nisbet edilmesi onun arneli önde tutan fakih şahsiyetiyle bağdaşmaz (Duha'l- islam, ll . 198 ; lll. 321) .

Muhammed Ebu Zehre. el-Fı]f.hü'l
ekber'in metninin bütünüyle İmam-ı
Azam'a nisbet edilmesi yerine onun konu konu incelenmesi gerektiğini ifade
eder. Mesela dört halifenin fazilet sıra
lamasına ve mucize, keramet, istidrac
arasındaki farkiara işaret eden ibareler.
Ebu Hanife ile ilgili menakıb kitapların
daki bilgilere uymadığı ve esasen onun
döneminde tartışılan konular arasında
yer almadığı için esere sonradan ilave
edilmiş olmalıdır (Eba Hanife, s. 167-168).
el -Fı]f.h ü'l - ekber'in

Ebu Muti' ei-Belhi'ye dayanan rivayeti. Ebu Hanife'nin
kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplardan oluşur. Soruların bir kısmı "dedim. sordum" şeklinde doğrudan Ebu
Muti' tarafından, bir kısmı "eğer denilirse. eğer sorulursa " şeklinde meçhul
sigasıyla sorulmakta, bazan da soru hazfedilerek sadece İmam-ı Azam'ın cevabına yer verilmektedir. Risalenin muhtevasını oluşturan sorular şu ana konular etrafında yoğunlaşmaktadır : Fıkhın
(usu lü'd-dfn ) tanımı. imanın mahiyeti, Allah ' ın sıfatları. kader. emir bi'l- ma'ruf
nehiy ani' l-münkerin nasıl olacağı. büyük günah işlemenin hükmü ve tekfir
meselesi, fetret ehli, kabir azabı . cen net ve cehennemin ebediyeti. ashabın

el·Fı~hü 'l·ebsa(ın

ilk iki

sayfası (Süleymaniye Ktp ., FAtih , nr.

faziletçe sıralanışı. Bu konuların çoğu.
Ebu Hanife döneminde Hariciler ile Mürcie 'nin karşıt görüşler beyan ettikleri
tartışmalı meselelerdir. İmam-ı Azam
kendisine yöneltilen sorulara cevap verirken ferdi kanaatlerinin söz konusu
mezheplerin düşüncelerinden farklı olduğunu belirtmeye özen göstermektedir. Konular belli bir sistem içinde sıra
lanmamıştır. Ayrıca bazı konuların birkaç defa tekrar edildiği görülmektedir.
Hamma d rivayetiyi e gelen el- Fıkhü '1ekber'de işlenen ana konular ise risalede ele alınış sırasına göre şunlardır :
İman esasları. Allah ' ın birliği , zati, fiili
ve haberi sıfatlar. halku'I-Kur'an, kaza
ve kader, fıtrat konusu, halk ve kesb
kavramları. peygamberler ve Hz. Muhammed, ashabın faziletçe sıralanması.
mürtekib-i kebire ve Mürcie'nin bazı görüşlerinin reddi, tekfir bahsi. mestler
üzerine meshetme. teravih namazı, itaatkar veya günahkar müminin arkasın
da namaz kılınıp kılınmayacağı. mucize.
keramet ve istidrac, rü 'yetullah meselesi. imanın mahiyeti. Allah'ın zatının hakikatinin bilinip bilinemeyeceği, şefaat.
mizan. havz konuları. kıyamet gününde
hasımlar arasında kısas . cennet ve cehennem. münker ve nekirin sorgulaması .
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kabirde ruhun cesede iadesi, kabir azabı, Allah'ın bazı isim ve sıfatlarının Farsça (Arapça' dan başka bir dille) söylenip
söylenemeyeceği, Allah'a nisbet edilen
kurb ve bu'dun anlamları, Kur'an ayetleri arasında fazilet bakımından farklı
lığın bulunup bulunmadığı , esrna-i hüsna, Hz. Peygamber'in ebeveyni ve kısa 
ca fetret meselesi, Resı11-i Ekrem'in çocukları, itikadi bir mesele ile karşılaşan
bir kimsenin yapması gerekli olan şey
ler, mi'rac ve kıyamet alametleri.
Havaric, Kaderiyye ve Mürcie gibi dönemin bazı itikadi fırkaları tarafından
savunulan ve Selef inancına aykırı düşen görüşleri reddetmek, ümmete doğ
ru olan akfdeyi anlatmak amacıyla kaleme alındığı anlaşılan Hammad rivayetinde, Ebu Muti' rivayetinde yer alan konular yanında daha başka akaid konularına da temas edilmektedir.
Hammad rivayetinde İslam akaidinin
belli başlı meselelerinin ele alındığı, tekrarların bulunmadığı bu risalenin daha
sistematik bir görünüm arzettiği, ancak konuların ayrıntılı biçimde tartışıl 
madığı, nakli deliliere fazla yer verilmediği görülmektedir. Bundan dolayı söz
konusu nüshanın EbıJ Hanife'ye nisbeti
daha zayıf görünmektedir. Ancak Hammad rivayeti, konulara Selef metodundan çok cedelci ve reddiyeci bir üslupla
yaklaşınanın ilk örneğini teşkil etmesi,
Ehl-i sünnet inancını ilgilendiren hemen
bütün konuları ihtiva etmesi bakımın
dan önemli kabul edilmiş, daha çok meş
hur olmuş, üzerinde istinsah, neşir, şerh,
tercüme ve manzum hale getirme gibi
birçok çalışma yapılmıştır.
Ebu Muti' el-Belhi rivayetinin İstan
bul kütüphanelerindeki muhtelif nüshalarından başka (Süleymaniye Ktp., Fatih,
nr. 5392/2, İbrahim Efendi, nr. 372, Karaçelebizade Hüsameddin, nr. 357/2; Celal Ökten, nr. 71 14; Hacı Selim Ağa Ktp.,
nr 5871 3) Ka hi re kütüphanelerinde de
(Brockelmann, GAL Suppl., I, 286; Sezgin,
I, 414) nüshaları bulunmaktadır. Eser ayrıca yayımianmış (Kahire 1307, 1324, 1368
IM. Zahid Kevseri neşriJ), Wensinck tarafından İng ilizce'ye (Leiden 1932) ve Mustafa Öz tarafından Türkçe'ye (İmam-ı
Azamın Beş Eseri içinde, istanbul 1981,
ı 992) tercüme edilmiştir. Bu risale Ebü'l Leys es-Semerkandl. Fahrülislam Ebü'lUsr ei-Pezdevi, Ata b. Ali ei-Cürcani ve
Ebu İbrahim İsmail el-Hatırı tarafından
şerhedilmiştir. İmam Matüridi'ye nisbet
edilerek HaydarabM'da yayımlanan nüshayı (132ı, 1365) Ebü'l-Leys es-Semer-
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kandi'nin kaleme aldığı ileri sürülmektedir (İşaratü'l-meram, M. Zahid Kevserl
takdimi, s. 4; Watt, s. 335; Ess, I, 333). Bu
şerhin , Abdullah b. İbrahimel-Ensari tarafından yine Matüridi'ye nisbet edilerek
yapılmış bir başka neşri daha bulunmaktadır (Beyrut ı983) . Eser üzerine Adil Bebek bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır
( ı984, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).
Hammad b. Ebu Hanife rivayetiyle gelen el-Fı~hü'l- ekber'in de Türkiye'de
ve Türkiye dışında birçok nüshası bulunmaktadır (mesela bk. Beyazıt Devlet Ktp.,
nr. 3ı63/3; İÜ Ktp., AY, nr. ı497 , 3783;
Hacı Selim Ağa ·Ktp., nr. 3941 2 ; Berlin
Ktp., nr. ı923/ I; Taşkent Ktp , nr. 5/437439; British Museum, Or, nr. 772ı 1 ı).
Şerhleri. 1. Ali el-Kari, Minehu'r-ravii'l-ezher ii şerJ:ıi'l-Fı~hi'l-ekber (İstan
bul 1303; Delhi 1890; Kahire ı323, 1327)
el-Fı~hü 'l - ekber'in çok tanınan şerh
lerinden biri olup Yunus Vehbi Yavuz tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir (Fıkh-ı
Ekber, Aliyyü'I-Karf Şerhi, istanbul 1979).
z. Ebü'l-Münteha el-Mağnisavi, ŞerJ:ıu'l
Fı~hi'l- ekber (İstanbul 1307; Kazan 1896;
Haydarabad ı32ı). 930 (1523) yılında tamamlanan bu şerh Osmanlı dünyasında
çok tanınmıştır. Sabit Ünal eseri Fıkh -ı
Ekber ve izahı adıyla Türkçe'ye çevirmiştir (Ankara 1956, 1985). ŞerhinAhmet
Karadut tarafından gerçekleştirilen bir
başka neşri ve Türkçe tercümesi bulunmaktadır (Ankara 1982) . 3. Beyazizade
Ahmed Efendi. Ebu Hanife'nin akaid risalelerini kelam kitaplarındaki konu tertibine göre el-Usulü'l-münife* li'l-İmô.m
Ebi Hanife başlığı altında bir araya getirmiş (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa,
nr. 1705/ ı ı. daha sonra bunları İşariitü'l
meriim * min cibô.rô.ü '1 - İmam adıyla şer
hetmiştir (Kahire ı368 / 1949).
Hammad rivayetiyle gelen el-Fı~hü'l
ekber'in bunlardan başka, bibliyografik
kaynaklarda adları geçen ve bir kısmı
nın kütüphanelerde nüshaları tesbit edilebilen bazı şerhleri de bulunmaktadır.
Bunların bir kısmı özel bir ad taşımak
tadır. Ekmeleddin el-Baberti'nin el-İr
şô.d if şerJ:ıi'l- Fı~hi'l- ekber'i (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 1384) ; Hakim İs
hak er- Rumi'nin önce el-lfikmetü'nnebeviyye adıyla kaleme alıp (Keşfü'z
;zunan, II, ı287; Sezgin, I, 4ı4) daha sonra Mul]taşarü'l-lfikmeü'n- nebeviyye
başlığıyla ihtisar ettiği (Raşid Efendi Ktp.,
nr. 518/1; Köprülü Ktp., nr 155/2) şer
hi; Muhyiddin Muhammed b. Bahaeddin
el- Bayrami'nin el- ~avlü '1- faşl c ale '1Fıkhi'l- ekber'i (Raşid Efendi Ktp., nr. 523 ,

müellif hattı; Atıf Efendi Ktp., nr. 13131
ı; iü Ktp., AY, nr. 2399); Koçhisarizade
Süleyman Talib'in cİ~dü'l-cevher if şer
J:ıi'l-Fı~hi'l- ekber'i (Raşid Efendi Ktp.,
nr. 524, müellif hattı); Keşfi Ahmed'in
rü'l-ezher if şerJ:ıi'l-Fı~hi'l-ekber'i (İÜ
Ktp., TY, nr. 5904); Mustafa b. Muhammed el-Muradf en-Nakşibendi'nin TuJ:ı
fetü 'n- n ebi ve hediyyetü 'r- res
adlı
eserleri (lzahu'l-meknan, I, 26ı) bu şerh
ler arasında sayılabilir.
Eser Üzerinde Yapılan Diğer Çalışmalar.
Gerek müstakil metin olarak gerekse
matbu şerhleriyle birlikte yapılmış çok
çeşitli baskıları bulunan (Delhi ı289; Kahire ı323; Haydaraba d 1342; Lah or ı890)
el-Fı~hü'l-ekber'in rivayet yollarına da
işaret eden ciddi bir neşrini M. Zahid
Kevseri gerçekleştirmiştir (Kahire ı368/
1949). Eserin, kimliği bilinmeyen bir Kadızade tarafından Terceme-i Fıkh-ı Ekber adıyla (İÜ Ktp., TY, nr. ı47ı), ayrıca
Mir Vahdi (İA, IV, 26), Kurt Mehmed Efendi (İÜ Ktp, TY, nr. 4029), Ahmed Nasih (Selim Ağa Ktp., nr. 251 ), Ali Hallfe b. Muhammed Antalyevf (Hacı Süleymaniye
Ktp ., Carullah Efendi, nr. 2098), Seyyid
Muhammed Tırazi (Süleymaniye Ktp., Celal Ökten, nr. 58), Derviş Ali (Hacı Selim
Ağa Ktp., nr. 265) ve İsmail Müfid Efendi
(Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 1525) tarafından yapılan Türkçe tercümeleri vardır. Müstak.imzade Süleyman Sadeddin'in
gerçekleştirdiği tercüme ise basılmış
tır (İstanbul, ts. [İkdam MatbaasıJ). Eser
son dönemde Seniyyüddin Başak (Ankara
1944). Hasan Basri Çantay (Ankara 1954),
Sabit Ünal (Ankara I 957), Mustafa Öz
(İmam-ı Azamın Beş Eseri adlı çalışma içinde, istanbul I 981, ı992) tarafından da
Türkçe'ye çevrilmiştir. A. J. Wensinck,
risalenin el- Fı~hü '1- ekber II adını verdiği metnini konularına göre maddeler
haline getirip İngilizce'ye tercüme etmiş
tir (The Muslim Creed, s. 188-197). Eserin Almanca ve Urduca'ya da çevrildiği
kaydedilmektedir (İA, IV, 26)

Nu-

w

el-Fı~hü'l-ekber, Ebü'l-Beka el-Ahmed! (İ~dü'l-cevher fi na;zmi neşri ' I-Fı~
hi'l-ekber) ve İbrahim b. Hüsam ei-Kirmani tarafından manzum hale getirilmiş
tir(Keşfü'z-;zunan, Il, ıı5ı, ı287; Brockelmann, GAL Suppl., 1, 286; krş. İA, N, 26).
Aynı türden bir başka çalışmayı Feridetü'l- uşul adıyla Trablusşamlı Mehmed
Efendi gerçekleştirmiştir. Eserin, Seyyidi olarak anılan bir müellif tarafından
Manzum Fıkh-ı Ekber Tercümesi adıy
la yapılan başka bir çevirisi daha tesbit
edilmiştir (İÜ Ktp, TY, nr. 5910; Süleymaniye Ktp., Nuri Arlasez, nr. 58) .
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ADiL BEBEK

haddise rivayeti

FIKHÜ'l- HAD İS
( ~.=)\ ..... )
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Hadislerin aniaşılmasını
ve onlardan hüküm çıkarılmasını
konu edinen ilim dalı.

_j

kelimesi lugatta "sözün mana
kavramak" , hadis de "söz"
anlamına gelir. Buna göre "fıkhü'l-ha
dis", "herhangi bir sözden onu söyleyenin ne demek istediğini anlamak ve kavramak" demektir. Nitekim bu iki kelime Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda kullanılmıştır (bk. en-Nisa 4 / 78). Hadis kelimesi terim anlamıyla (Hz. Peygamber'in
sözleri) ele alındığında fıkhü'l-hadis "genel olarak hadisleri ve hadislerden hareketle Hz. Peygamber'in gayesini kavramak" manasma gelir. Bu anlamıyla .
ilk dönemlerde kullanılan "ilmü dirayeti'l-hadis", Taşköprizade 'nin hadis ilimleri arasında zikrettiği "ilmü te'vlli akvali'n -nebi" (Miftal:zu's-sa'ade, ll, 378) ve
Şah Veliyyullah ed- Dihlevi'nin kullandığı
"ilmü esrari'l-hadis" (fjüccetüllahi 'l-baliga, ı. 463) tabirleriyle aynı veya yakın
manaya gelmektedir.
Fıkıh

ve

azaltıp

naklettiklerini
Abdülber. ll,
124). Ali b. Medini'nin hadislerin anlaşıl
masını ilmin yarısı sayması (Raınhürmü
zi, s. 320), İmam Malik'in. hadis ilmini
çok seven yeğenierine bu ilimden faydalanabilmeleri için az rivayet edip naklettiklerini anlamaya çalışmalarını söylemesi (Hatib el-Bağdadi, Mul]taşaru naşfl:zati ehli ' l·hadfş, s. 118) fıkhü'l-hadisin
bu geniş anlamıyla ilgilidir.
Hadislerden fıkhi hüküm çıkarmayı konu edinen bir ilim olarak fıkhü'l-hadis,
fıkıh ilminin bir metodoloji halinde yerleştiği sırada bilhassa ehl-i re'y* e karşı bir tepki şeklinde doğmuştur. Nitekim
fıkıh kelimesi ilk dönemlerde re'y kelimesiyle birlikte kullanılmıştır. Ubeydullah b. Abdullah'ın İbn Abbas'ı tanıtırken
re'yde ondan daha fakih bir kimse bulunmadığını söylemesi (İbn Sa'd, ll, 368).
Ebü Seleme'nin, Resul-i Ekrem'in sünnetini Hz. Aişe'den daha iyi bilen ve re'yde ondan daha fazla fakih olan bir kimseye rastlamadığın ı belirtmesi (a.e., ll,
375) bunu göstermektedir. Hatta fıkhın
r e'y ile birlikte ele alındığı bu dönemde
zaman zaman hadisle fıkı h sanki ayrı
şeylermiş gibi değerlendirilmiştir. Şa'bi
İbn Ömer'i tanıtırken onun hadis bilgisi
yönünden iyi olduğunu. fakat fıkıh bilgisi açısından yeterli sayılamayacağını
söylemiştir (a.e., ll, 373). Fıkhın oluşumu
döneminde, kendilerini ehl-i hadis kabul eden bazı alimler re'ye ve kıyasa tepki göste rmişler, "fıkhü'r-re'y"e karşı fık
hü'l-hadisi savunmuşlardır. Süfyan b.
Uyeyne'nin, "Ey hadis ehli! Fıkhü'l-hadi
si iyice öğrenin ki ehl-i re'y size galip gelmesin" (Hakim, s. 66); Veki' b. Cerrah'ın
da hadis rivayetiyle uğraşan gençlere,
"Fıkhü'l-hadisi öğrenin , eğer bunu öğre
nirseniz ehl-i re'y size galip gelemez"
(Hatib el-Bağdadi, Mul]taşaru naşll:zati ehli ' l·l:zadfş, s. 122) demeleri, fıkhü'l -hadi
si fıkhü ' r-re 'yin karşıtı olarak kullandık
larını göstermektedir. Kendisine, hadis
yazmayı bırakıp fıkıhla uğraşmasını teklif eden Ebü Hanife'ye Veki'in hadislerin
bütün fıkhı ihtiva ettiğini söylemesi (Hatib el-Bağdadi, el-Fal!:ih ve'l·mütefal!:l!:ih,
Il, 83). ehl-i hadisin fıkhı hadislerden ibaret kabul ettiğini ortaya koymaktadır.
Ramhürmüzi (ö 360 / 971). fıkhü' l-ha
dis tabirini rivayetle dirayeti birleştiren
ehl-i hadisten söz ederken kullanmış
tır. el-MuJ:ıaddişü'l -fô.sıl beyne'r-rô.vi
ve'l-vô. 'i adlı eserinin ismi de fıkhü'l-ha
disin muhtevasını çağrıştırmaktadır. Hakim en-Nisabüri de (ö 405 / 1014) Ma'ridüşünmeyi öğütlernesi (İbn

maksadını

Hadis ilimleri arasında zikredilmekle
beraber fıkıh ilminin de bir bölümünü
teşkil eden fıkhü'l-hadis hem geniş hem
dar anlamda ele alınmalıdır. Geniş anlamda fıkhü'l-hadis tabiri. Hz. Peygamber'in Mina'da Mescid-i Hayf'ta yaptığı
bir konuşmada geçmektedir. ResOl-i Ekrem burada, kendi sözlerini duyup ezberledikten sonra onları başkalarına aynen
aktaranların yüzlerini Cenab-ı Hakk'ın
ağartmasını diledikten sonra şöyle demiştir: "Fıkıh bilgisini nakleden nice kimseler vardır ki anlama kabiliyetine sahip (fakih) değildir. Nice kimseler de vardır ki sahip oldukları bilgiyi kendilerinden daha fak.ih olana ulaştırı rlar." (Ebu
Davüd, "'İlim ", lO; Tirmizi, "'ilim", 7). Hz.
Peygamber, henüz bir terim olmayan fı
kıh kelimesini birçok hadiste "anlamak
ve kavramak" manasında kullanmıştır.
Fıkhü'l-hadis tabiri de hadislerin henüz
tedvin edildiği dönemde yine bu anlamda kullanılmaktaydı. Zira bu dönemde
hadis rivayetine büyük önem verildiği
için dirayetü'l-hadise {fıkhü'l-hadfs) teş
vik eden ifadelerle muhaddislerin riva yet ettikleri hadisler üzerinde düşünme
leri istenmiştir. Hasan-ı Basri'nin, anlama kabiliyeti bulunmayan kimseye çok
hadis rivayet etmenin faydasız olacağı
nı söylemesi (Ramhürmüzi. s. 558), Küfe
kadısı İbn Şübrüme'nin, gördüğü her mu-
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