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sawurlar, hatta düzenlediği hükümler,
getirdiği çözümler ve kullandığı bir kı
sım terimler bakımından bu kanunlar
bir bütün olarak yine beşeri kanunlar
oldu. Bunun üzerine yeni bir çağrı başla
dı : "Hukukun İ slamlaştırılması ". Bu kavram İslam hukukunun, daha önceki kanunlaştırmalarda görülen aksaklıklar
dan da kurtarılarak tam anlamıyla uygulanmasını, bundan çıkan ictihad fık
hının kanun kalıbına konulmasını ve t oplumun bu uygulamaya hazırlanması için
geniş çerçeveli çabalar sarfedilmesini ihtiva etmektedir. Yukarıda işaret edilen
uygulamalar bu çabaların bir parçasını
teşkil etmektedir; ayrıca bu amaca yönelik ilmi ve akademik çalışmalar da
vardır. 1. İslam hukukunun üstünlük ve
uygulanabilirlik vasıflarını ortaya koymak amacıyla mukayeseli araştırmalar
yapacak fakülteler ve enstitüler kurulmuştur. Uganda ve Nüerya'da kurulan
üniversiteler, islamabad ve Malezya'da
kurulan Milletlerarası İslam üniversiteleri, Afgan mücahidlerinin Pakistan- Peşaver'de kurdukları Davet ve Cihad Üniversitesi bu amaçla kurulan en yeni müesseselerdir. 2. İslam iktisadını hayata
geçirebilmek için hem teorisini oluştur
maya hem de yetişmiş insana ihtiyaç
vardır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere mesela Mekke'de ümmülkura ve Riyad 'da
Muhammed b. Suud üniversitelerinde
İslam iktisadı bölümleri, islamabad 'daki üniversite bünyesinde de bir İslam
İktisat Fakültesi kurulmuştur. Bu fakülte lisans ve lisans üstü seviyesinde öğ
retim yapmakta, mezunlar Pakistan'da hukuk ve iktisadın İslamlaştırılması
programı içinde vazife görmektedirler.
3. İslam hukuk ve iktisadıyla ilgili yeni
meseleleri görüşüp çözümler ve hükümler üretmek, ihtiyaç duyan ülkelerin istifadesine sunulacak kanun taslakları
hazırlamak, yeni İslami kurumları tasarlamak üzere araştırma merkezleri ve
akademiler kurulmuştur. Mekke ve Cidde'deki fıkıh akademileri, Ezher'e bağlı
İslam Araştırmaları Akademisi ve islamabad'daki üniversiteye bağlı islam Akademisi, Küveyt'teki Zekat Araştırmaları
Merkezi bu kurumların meşhur örnekleridir. 4. Hemen bütün İslam ülkelerinde ilgili ilmi ve akademik kurumlarda,
ayrıca Batı'da bazı kurumlarda İslam
hukukuna dair araştırmalar, yüksek lisans ve doktora tezleri, ilmi toplantılar
yapılmakta, bunlar kitap haline getirilerek neşredilmektedir. s.. 1960'1ı yıllarda
Mısır'da başlayan İslam bankacılığı de-

14

nemesi, 197S'te Ci dde' de kurulan İslam
Kalkınma Bankası ile amacına ulaşmış,
bundan sonra hem İslam ülkelerinde
hem de bazı Batı ülkelerinde İslam bankaları kurulmuş, faiz dışında bir teşvik
aracı ile (kar ve zararda ortaklık) ekonomi
ve ticaretin finansmanının mümkün olduğunu gösteren örnekler sunulmuştur
(Hasan Hami d, XXII, ı 048-1049; Karaman.
İslam Hukuk Tarihi, s. 360 vd.).
On beş asır önce insanların yaratılıştan
hür, eşit ve birtakım hak ve yükümlülüklere ehil olduğunu dünyaya ilan eden
bir sistemin hukuku olan fıkhın yalnız
ca bu sistemin müminlerine değil insanlığa sunacağı değerler vardır. Bu katkının gerçekleşmesi müslümanların yeniden ictihad çağını yaşarnalarına bağlı
dır.
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kaynakları, diğer ana İslami ilimlerde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim ile Hz. Peygamber'in sünnetidir. Genel tefsir kitapları yanında özellikle ahkam ayetlerinin
tefsirine dair "ahkamü'I -Kur'an" türün-
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deki eserler bu konuda önemli malzeme
ihtiva etmektedir. Bunlar arasında Tahavi, Cessas. Kiya el-Herrasi ve Ebü Bekir İbnü'l-Arabi'nin aynı adı taşıyan eserleri meşhurdur (bk. AHKAMÜ'I-KUR'AN)
Sünnete gelince. bütün hadis kitapları
fıkıh için birer kaynak olmakla birlikte
Kütüb-i Sitte başta olmak üzere fıkıh
bablarına göre düzenlenen "sünen" türü kitaplar hadislerden fıkhi hükümler
çıkarma konusunda ilk sırayı alır. Asıl
gayeleri sahih hadisleri bir araya getirmek olan bu tasnif dönemi kaynaklarından sonra Tahavi'nin ŞerJ:ıu Me cani 'l -aşcir'ı ve Beyhaki'nin es-Sünenü'l kübrô'sı gibi mezhep fıkhına dayalı hadis kitapları kaleme alınmıştır. Bunlardan başka sahih hadis kaynaklarından
derlenen ahkam hadislerine dair eserler de telif edilmiş olup İbn Hacer elAskalani'nin Bulı1gu'l-mercim'ı ile Şev
kani'nin Neylü'l - evtcir'ı en yaygın olanlarıdır (bk. FIKHÜ'I-HADIS).
Fıkha

dair ilk eserlerin ı. (VII.) yüzyılın
IL (VIII.) yüzyılın başlarında yazılmaya başlandığı bilinmekle birlikte
bunlardan yalnız Süleym b. Kays el-Hilali'nin bir eseri. Katade b. Diame ve Zeyd
b. Ali'nin hacca dair birer risalesiyle yine Zeyd b. Ali 'nin çeşitli fıkhi konuları
ihtiva eden el-Mecmı1cu bugüne ulaş
mıştır (Sezgin. ı . 398-399). IL yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren ise fıkıh mezheplerinin teşekkül etmeye başlamasıy
la birlikte mezhep imaıniarına ait görüş
lerin derlenerek belli bir sistematik içinde düzenlendiği ve önemli hukuki metinlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu
ilk kaynaktarla onlara dayanan temel
metinler ve bunlar üzerine yapılan çalışmalar hakkında burada genel bir bilgi verilecektir (fıkıh ilminin. şer'i hükümlerin dayandığı kaynaklar ve bunlardan hüküm ç ıkarma usullerini konu alan dalı ve
bu alanda oluşan literatür için bk. USÜL-i
sonlarıyla

FIKIH).

Hanefi Mezhebi. Hanefi mezhebinin kurucusu Ebü Hanife (ö. 150/ 767). muhitinde karşılaşılan meseleler ve bizzat kendisine yöneltilen sorularla ilgili olarak
hayatı boyunca birçok ictihadda bulunmakla birlikte bunları yazmadığı gibi ictihad metodunu açıkladığı herhangi bir
kitap da kaleme almamıştır. Ona nisbet
edilen eserler genellikle akaidle ilgili
olup doğrudan fıkhi konulara hasredilmemiştir. Ebü Hanife, fıkhi meseleleri
ders halkasında talebeleriyle birlikte ele
alıp tartıştıktan sonra ortaya çıkan çö-

zümleri onlara yazdırıyordu . Talebelerinden Muhammed b. Hasan eş-Şeyba
ni'nin (ö. ı89 / 805) derlediği ve ondan
da tevatür ve şöhret yoluyla nakledildikleri için "zahirü'r-rivaye" (el-usOI) olarak
anılan el-Aşl (el-Mebsat). ez-Ziyadat,
el-Camtu'l -kebi'r, el-Camicu'ş-şagir,
es-Siyerü'l -kebir ve es-Siyerü'ş-şagir
adlı eserler Hanefi fıkhının ilk ve en güvenilir kaynaklarını oluşturur. Bazıları
defalarca basılan bu eserlerden özellikle ez-Ziycidcit, el-Ccimicu'l-kebirve elCdmicu'ş-sagir üzerine yapılan birçok
şerhin önemli bir kısmı yazma halinde
bugüne ulaşmıştır (Sezgin, ı. 422-43 ı).
Devletler hukukuyla ilgili konuların yer
aldığı es-Siyerü'l-kebir'in Şemsüleim
me es-Serahsi tarafından yapılan şerhi
burada özellikle anılmalıdır (1-V. Kahire
1971)
Hanefi mezhebinde el kitabı mahiyetinde ilk eser Ebü Ca'fer et- Tahavi'nin
(ö. 32 ı / 933) el-Mul]taşar'ıdır (Kahire
1370). Ebü Hanife ve iki talebesi Ebü Yüsuf ile Şeyhani'nin görüşlerinin özet halinde yer aldığı eserde, aynı zamanda bir
müctehid olan müellifin kendi görüş ve
tercihlerini de belirtmesi önem taşır. Hakim eş-Şehid (ö. 334/945). Şeyhani'nin
adı geçen altı kitabındaki görüşleri derteyerek el-Kafi adlı eseri meydana getirdi (yazma nüshaları için bk. Sezgin, ı.
443). Şemsüleimme es-Serahsi (ö . 483 /
1090) bu eseri el-Mebsı1t adıyla şerhet
ti (I-XXX, Kahire 1324-31) el-Mebsı1t Hanefi fıkhının temellendirildiği , bu mezhebe ait görüşlerin delillerinin açıklan
dığı ve sistemli bir tahlilinin yapıldığı ilk
ve en hacimli eserdir.
Kudüri (ö 428/ ı 037). Hanefi mezhebinin en meşhur el kitaplarından biri olan
el-Mul]tasar'ı telif etti. Birçok defa basılan (Delhi 184 7; istanbul 1281, 1309 ; Lahor 1870 ; Kazan 1890 ; Bombay 1303) ve
çeşitli dillere tam ve kısmi tercümeleri
bulunan eser üzerinde otuz civarında
şerh vb. çalışma yapılmıştır. En yaygın
şerhleri Haddad 'ın el- Cevheretü 'n-neyyire ve es - Sira cü '1- vehhac'ı ile Meydan!' nin el-Lübdb fi şerJ:ıi'l-Kitcib'ıdır
(Sezgin, ı. 452-455). Kudüri'nin eseri Hanefiler arasında, İbn Ebü Zeyd ei-Kayrevani'nin er-Risdle'sine Maliki çevrelerinde atfedilen bereket ve saygınlığa
sahip olup yine Maliki mezhebinden Haın b. İshak ei-Cündi'nin el-Mul]taşar'ı
gibi "ei-Kitab" diye de anılmaktadır.
Alaeddin es-Semerkandi'nin (ö. 539 /
1144) TuJ:ıfetü '1- fu~ahd, adlı eseri (nşr

M. Zeki Abdülber, !-lll. Dımaşk 1377 1 1958).
Kudüri'nin el - Mul]taşar'ına dayanmakla birlikte o zamana kadar kaleme alı
nan eserlerden farklı bir sistematiğe sahiptir. Semerkandi'nin talebesi olan Kasanı (ö 5871 1191) bu eseri tertip ve metot bakımından örnek alarak Beda'tu·ş
sana'fi (1-Vll , Kahire 1327-1328; 1-X, Kahire 1972) telif etti. Hanefi tabakat kitaplarında bu eser TuJ:ıfe 'nin şerhi olarak
gösteriliyorsa da aslında klasik şerhler
le benzerliği bulunmayan Beda't orüinal bir eser olup gerek muhteva gerekse
metot bakımından TuJ:ıfe 'yi aşmış bulunmaktadır.

Kasani'nin çağdaşı Burhaneddin eiMerginani'nin (ö. 593 1 ı ı 97) el-Hidaye
adlı kitabı müteahhirin devri Hanefi uleması arasında en çok rağbet gören eserlerin başında gelir. Kitap aynı müellifin,
Şeyhani'nin el-Ccimicu's-sagir'i ile Ku düri'nin el-Mul]taşar'ına dayanarak telif ettiği Bidayetü 'l-mübtedi'nin şerhi
dir. Merginani'nin ilmi kudreti, konuları
bir bütün halinde işleyişi ve üstübunun
güzelliği sebebiyle çok tutulan eser birçok defa basılmış (Kalküta ı 234; Bombay ı279 ; Kahire 1282; Leknev 1876; Kazan 1888; KanpOr 1289-ı290; Delhi 1306).
İngilizce'ye (tre . Ch. Hamilton. London
ı 791. ı870) ve bazı Doğu dillerine de tercüme edilmiştir. el-Hidaye üzerine altmış civarında şerh ve haşiye yazılmış olup
basılan önemli şerhleri şunlardır: Celaleddin el-Kurlani. el-Kifaye (1-IV. Kalküta 1831-ı834 ; Bombay ı279 ; Leknev ı876ı88ı , ı887 ; Kazan ı 304 ; I-IX. Kahire 1319.
FetJ:ıu'q:adfrve el- cinaye ile birlikte); Ekmeleddin el-Baberti. el- cİnaye (Kalküta ı83ı, 1837, 1840; 1-Vlll, Bulak ı3I5-ı3ı8.
Sadi Çelebi'nin buna haşiyesi ve Fetf:ıu ' l ·
kadfr'le birlikte; I -IX. Kah i re 13 ı 9, aynı
eserler ve el-Ki{aye ile birlikte; 1-X. Kahire
ı 970, el· cinaye ve Sad! Çelebi'nin haşiye
siyle birlikte) ; Bedreddin el-Ayni. el-Binciye (I-IV, Leknev 1293; 1-X. Beyrut 1980);
İbnü'I-Hümam, FetJ:ıu'l-~adir (1-N. Leknev ı292 ; 1-Vlll, Bulak I3ı5-ı3ı8; 1-X. Kahire ı 3 ı 9; 1-X. Kahire 1970).
Müteahhirin devri Hanefi alimleri arabulan iki metinden biri olan
Ebü'I-Fazl ei-Mevsıli'nin (ö. 683/ ı284)
el-Mul]tcir'ı Ebü Hanife'nin görüşleri
esas alınarak yazılmış bir muhtasardır
ve yine müellifı tarafından el- İl]tiyar litaclili'l -M ul]tdr adıyla şerhedilmiştir (1111. Kahire ı 355; 1-V, Kahire ı 370). Diğer
metin, Muzafferüddin İbnü's-Saati'nin
(ö 694/1295) Mecmacu'l-baJ:ıreyn adsında şöhret
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lı eseri olup Kudürf'nin el-Muljtaşar'ı
ile Ebu Hafs Necmeddin en-Nesefi'nin
el-Man:p1metü'n-Nesefiyye'si esas alı
narak telif edilmiştir. Eser üzerine bizzat müellifi ve tanınmış bazı Hanefi alimler şerh yazmışlardır (metin ve şerhleri
nin yazma nüshaları için bk. Brockelmann,
GAL, I, 477; Suppl., I, 658).
Bu iki kitaptan sonra kaleme alınan
iki muhtasar metin de çok meşhur olmuştur. Bunlar, Ebü'l-Berekat en-Nesefi'nin (ö. 710 / 1310) Kenzü'd-de~ii,Wi
ile Tacüşşeria'nın (VIIL /XN. yüzyıl) Vi-

~iiyetü'r-rivaye'sidir. Kenzü'd-de~ii
Şeybani'nin

,*

zahirü'r-rivaye kitapları ile
Tahavi'nin el-Muljtaşar ' ı, EbQ Hafs enNesefi'nin el-Man-?ılme'si , Merginanf'nin el-Hidaye'si ve diğer bazı "nevazil"
(aş. bk.) ve fetva kitaplarından faydalanılarak yine Nesefi tarafından kaleme
alınan el- Vafi adlı eserin muhtasarı olup
birçok defa basılmıştır (mesela bk. n şr. W.
Cureton, London 1843; Lahor 1870; Delhi 1287, 1306 ; Bombay 1877, 1882 ; Kahire
1309, 1311 ). Şerhleri arasında en önemlileri şunlardır: Fahreddin ez-Zeylai, Tebyinü '1- J:ıa~ii,i~ (Leknev 1302 ; Kah i re
1303; 1-VI, Bulak 1313-1315) ; Bedreddin
el-Ayni, Remzü'l-J:ıa~ii,i~ (1-11, Bulak
1285 ; Kahire 1299 ; Bombay 1302 ; Delhi
1870; Leknev 1877) ; Molla Miskin, Şer
J:ıu Kenzi'd- de~ii ,i~ (Bulak 1287 ; Kahire 1294, 1303, 1312, 1328) ; Zeynüddin İbn
Nüceym, el-BaJ:ırü'r-ra,i~ (I-VIII, Kahire 1311). Tacüşşeria'nın Vi~iiyetü'r-ri
vaye'si Merginanf'ye ait el-Hidaye 'den
ihtisarla telif edilmiştir (yazma nüshaları
için bk. Brockelmann, GAL, I, 468; SuppL,
ı. 646). Müellifin torunu Sadrüşşeria esSanf'nin ŞerJ:ıu'l- Vi~iiye'si (Leknev 18721873, 1883; Delhi 1888, 1889 ; Kahire 1318)
ve Ahizade'nin ~aljiretü'l- 'u~bô (Leknev 1873, 1882, 1304; Kanpür 1878 ; Lahor 1879 ; Kalküta 1245) adıyla buna yazdığı haşiye önemlidir. Sadrüşşeria 'nın
Vi~iiye'yi ihtisar ettiği en-Nu~iiye adlı eseriyle (Kalküta 1274, 1858; Leknev
1873, 1888, 1889; Kahire 1318) Kuhistani'nin (ö. 950 / 1534) Cami'u 'r-rumılz
adıyla buna yazdığı şerhi de (Kalküta
1858 ; İstanbul 1289, 1291; Kazan 1890,
1902 ; Leknev 1874, 1291, 1298) burada
zikretmek gerekir.
Kudürf'nin el-Muhtasar ' ı, Nesefi'nin
Kenzü'd-de~ii,i~'i v~ T~cüşşeria'nın elVi~iiye'si Hanefi uleması arasında "mütün-i selase"; Kenzü'd-de~ii,i~ ve elVi~iiye ile birlikte Mevsılf'nin el-Muljtar ve İbnü's-Saati'nin Mecma 'u'l- baJ:ı
reyn 'i ise "mütün-i erbaa" olarak anılır.
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XV ve XVI. yüzyıllarda kaleme alınan
iki metin, Osmanlı Devleti'nin bir nevi
yarı resmi hukuk külliyatı olarak rağbet
görmüş, asırlarca kadı, müftü ve müderrislerin müracaat kitapları olmuştur.
Bunlar Molla Hüsrev'in (ö. 885 / 1480) Dürerü'l-J:ıükkôm'ı ile İbrahim el~Halebi'
nin (ö. 956 / I 549) Mülte~a·ı- ebJ:ıur adlı
eseridir. Dürerü '1- J:ıükkôm, aynı müellife ait Gurerü'l-aJ:ıkam'ın şerhi olup
Hanefi mezhebindeki muteber görüşler
esas alınarak telif edilmiştir. Birçok defa basılan Dürerü'l-J:ıükkôm üzerine yirmiye yakın tam veya kısmi şerh ve haşiye yazılmıştır. Bunlar arasında Mehmed Vani Efendi, Şürünbülali, Nüh b.
Mustafa, Abdülhalim b. Pfr Kadem ve
Ebü Said el -Hadimi'ye ait olanları önemlidir (bk. DÜRERÜ 'I-HÜKKAM) . İbrahim Halebf'nin Mülte~a '1- ebJ:ıur'u, Kudürf'nin
el - Muhtasar'ı ile el-Muhtar, Kenzü'dde~ii,i~ v~ el- Vi~iiye gibi metinlere da-

görülen yanlışların
dan önem taşır.
Hanefi fıkhıyla ilgili olarak buraya kadar sözü edilen temel kaynaklar ve el
kitapları ile bunlar üzerine yazılan şerh
ler yanında, daha IV. (X.) yüzyıldan itibaren ilk kaynaklarda verilen bilgilere
ek olarak daha sonra ortaya çıkan meselelere (vakıat, nevazil) ulemanın getirdiği çözümlerin ve verdiği fetvaların yer
aldığı birçok eser kaleme alınmıştır (Özel,
Hanefi Fıkıh Alim/eri, tür. yer.). Bunlardan
bazılarının el-Fetava adını taşımakla
birlikte sistematik fıkıh kitapları tarzın
da yazıimalarına karşılık Osmanlı muhitinde şeyhülislamiarın verdiği fetvalardan derlenen birçok eser soru- cevap
şeklinde kaleme alınmıştır (Hanefi literatürüyle ilgili daha geniş bilgi için bk. HA-

yanır.

NEFI MEZHEBi) .

Şerhleri

arasında,

Şeyhzade'nin

"Damad" diye meşhur olan Mecma'u'lenJ:ıur'u ile (İstanbul 1241, 1257, 1264,
1276, 1287, 1304, 1310, 1317, 1329; Kahire
1298) Haskefi'nin ed-Dürrü '1- m ün te~ ii'sı (İstanbul 1317, 1327) ve Mevküfatf'nin
Türkçe şerhi (İstanbul ı 269, 1276; Bulak
1254) sayılabilir. I. Mouradgea d'Ohsson'un Tableau g{merale de l'Empire ottomane (I-III, Paris 1787-1820; !-VII, Paris 1788-1824) adlı eserinde Osmanlı hukuk sistemiyle ilgili açıklamalar Mülte~ii 'ya dayanmakta olup kitabın V ve VI.
ciltlerinde Mülte~ii 'nın şerhiyle birlikte
bir özeti verilmiştir. H. Sauvaire de Mülte~ii ile Mecma'u'l-enJ:ıur'un bir özetini Fransızca'ya tercüme etmiştir (Marseilles 1876, 1882).
Hanefi fıkhı alanında son dönemlerde
bir metin olarak Şemseddin etTimurtaşf'nin (ö . 1004 / 1596) Tenvirü'lebşar ' ı ile (Brockelmann, GAL Suppl., Il,
427 -428) Haskefi'nin buna yazdığı edDürrü'l-muljtôradlı şerhi (Hind 1224 ; Kalküta 1242, 1268; Leknev 1280, 1293 ; Bombay 1300-1302, Lahor 1305), Tahtavi'nin
lfaşiye 'ale'd-Dürri'l-muljtar'ı (I-IV. Bulak 1254; I-III, 1269, 1283 ; Kalküta 1264 ;
Kahire 1268, I-IV, 1304) ve özellikle İbn
Abid1n'in (ö. 1252 / 1836) Reddü'l-muJ:ı
tôr 'ale'd - Dürri'l-muljtôr'ını (1-V, Bulak 1272; I-VIII, Kahire 1386/ 1966) anmak
gerekir. Bu son eser, başlangıçtan müellifin zamanına kadar kaleme alınmış
hemen bütün temel Hanefi kaynakları 
na dayanması, hükümlerin dayandığı delillerin gösterilmesi, mezhepteki zayıf,
sahih ve mutemet görüşlere işaret edi!yazılan

mesi, daha önce

açıklığa kavuşturulma

mış bazı karmaşık

meselelerin çözümve önceki eserlerde
düzeltilmesi bakımın

lenıneye çalışılması

Maliki Mezhebi. Maliki fıkhı, İmam Malik'in (ö 179/ 796) el-Muvatta,ı yoluyla
ve talebeleri vasıtasıyla olmak üzere baş
lıca iki şekilde yayılmıştır. el-Muvatta,,
Zeyd b. Ali'nin (ö. 122 / 740) el-Mecmu'u
hariç tutulursa bugüne ulaşan en eski
fıkıh kitabıdır. Bu eserde ibadet ve hukuk alanındaki sünnetle buna dayalı Medine ve çevresinin arneli (amel-i ehl-i Medfne) derlenmiş olup bilinen birçok rivayetinden bütün halinde yalnız Yahya b.
Yahya el-Leysi, Muhammed b. Hasan eş
Şeyban1, Yahya b. Abdullah b. Bükeyr elKureşi ile (bu üç rivayetin baskıları için
bk. Sezgin, I, 459-460) Ebü Mus'ab Ahmed b. Kasım ez-Zühri (nşr. Beşşar Avvad Ma'rüf ve Mahmüd Muhammed Halil,
1-II, Beyrut 1412 / 1992) ve Süveyd b. Said
el- Ha desani'nin (nşr. Abdülmecid et-Türki,
Beyrut 1995) rivayetleri günümüze ulaş
mıştır. el-Muvatta,ın ilk iki rivayeti üzerine yapılan birçok şerhin başlıcaları şun
lardır: İbn Abdülber en-Nemeri, el-İs
ti-?kôr ii şerJ:ıi me-?ôhibi 'ulema,i'l-emsar (1-11, Kahire 1971-1973) ve et- Temhid
İima fi'l-Muvatta, mine'l-me'ani ve'lesanid (!-XXVI. Rabat 1387-1412 / 19671992); Ebü'l-Velid el-Baci, el-Münte~ii
(!-VII, Kahire 1331-1332); Celaleddin esSüyüti, Tenvirü'l-J:ıavalik (Kahire 1343,
1353) ; Muhammed b. Abdülbaki ez-Zürkani, ŞerJ:ıu'l-Muvatta, (1-N, Kahire 12791280, 1310, 1320, 1325; I-V, Kahire 1382/
1962) ; Abdülhay el-Leknevi, et- Ta 'li~u'l
mümecced 'ala Muvatta,i MuJ:ıammed
(Hind 1292; nşr. Takiyyüddin en-Nedvi, Illl, Dımaşk 1412 / 1991) ; Muhammed Ze-
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keriyya Kandehlevf, Evcezü ·ı- mesalik
ila Muvatta'i Malik (1-XV. Kahire - Beyrut ı 393- ı 394).
Maliki fıkhının el-Muvatta'dan sonra ikinci temel kaynağı, Sahnün lakabıy1~ tanınan Abdüsselam b. Safd et-TenOhi'nin (ö. 240/854) el -Müdevvenetü'lkübra'sıdır (1-Vlll. Kah i re ı 323; ı-ıv. Kahi re 1324). imam Malik'in talebelerinden
Esed b. Furat, hocasının vefatının ardın
dan bir süre Bağdat'ta kalarak tahsil
gördükten sonra Mısır'a geçti ve orada hocasının önde gelen talebelerinden
ibnü'l- Kasım ile görüştü; kendisinden
imam Malik'in çeşitli fıkhf konularla ilgili görüşlerini dinledi ve ayrıca onun ictihadlarını da kaydedip el-Esediyye adlı eserini kaleme aldı. Sahnün bundan
bir nüsha elde ederek İbnü'I-Kasım'a arz~tti. Tashih edilip gözden geçirilen yeni nüshaya imam Malik'in diğer talebelerinin görüşlerini de ekleyip fıkıh konularına göre sistematik bir tarzda tasnif
etti ve eserine el-Müdevvenetü'l-kübra adını verdi. el-Müdevvene üzerine
ç~şitli şerh ve ihtisar çalışmaları yapıl
mış olup bunlar arasında İbn Ebu Zeyd
ei-Kayrevanf'nin en-Nevadir ve'z -ziya dat ve Mul]tasarü'l -Müdevvene'siyle
talebesi Ebu Said ei-Berazif'nin et-Teh?fb fi'l]tişari'l- Müdevvene adlı eseri
rağbet görmüştür (Sezgin, ı. 469-4 71)
İbn Rüşd ei-Ced (ö. 520/1126). eJ-Müdevvene'nin güç parçalarını açıklayıp
eksiklerini tamamlamak için el-Mulf.addimatü ·ı- mümehhidat adıyla bir eser
yazdı (l-ll. Kahire 1323; I-lll, nşr. M. Haccr. Beyrut 1408/ 1988).
Mısır'da ibnü'I-Kasım'dan Maliki fık
hını öğrenen Endülüslü İbn Habfb es-

Sülemf (ö. 238/ 853), el-Müdevvene'yi
örnek alarak bugüne bazı parçaları ulaşan el- Vaiıha'yı (Sezgin, ı. 468). onun talebesi Muhammed b. Ahmed ei-Utbf de
(ö 255/869) kısaca el- cUtbiyye diye anı
lan el-Müstal]race mine'l-esmta mimma leyse fi'l -Müdevvene'yi (a.e., I, 472)
kaleme aldı. İbn Rüşd ei-Cedd'in el-Beyan ve't -ta~il ve'ş-şer]J. ve't-tevcfh
ve't - ta clfl fi'l- mesa 'ili'l- Müstal]rece
adıyla bu esereyazdığı hacimli şerh (I XX. n şr. M. Hacci v.dğr., Beyrut 1404-14071
1984-1987) son derece önemlidir. Maliki
mezhebinin şöhret bulan ilk kaynaklarından biri de İbnü'I-Mewaz'in (ö 269/
883) bugüne bazı parçaları gelen eJ-Mevvaziyye'sidir (bu eser ve diğer ilk dönem
kaynaklarıyla ilgi li geniş bilgi için bk. Muranyi, bibl.).

Bu ilk metinlerinden sonra. "Küçük
Malik" lakabıyla anılan İbn Ebu Zeyd eiKayrevanr (ö. 386/996). Maliki fıkhını
özetiediği meşhur eseri er-Risale'yi kaleme aldı. Birçok defa basılan (Kahire
1296, !304, ı3ı4, I3ı9, 1323) ve bazı Batı dillerine tercüme edilen eser üzerine on beş kadar şerh yazılmış olup (Sezgin, ı. 478-480) belli başlıları şunlardır:
İbn Nacl. ŞerJ:ı calii Hisaleti İbn Ebi Zeyd
(Kah i re ı 332. Zerrük'un şerhiyle birlikte);
Ali b. Muhammed ei-Menüfi, Kifayetü'ttalibi'r-rabbiini(Kahire ı864, ı305, ı 309,
·13ıO. 1325 ; Ali b. Ahmed el-Adevf'nin haşiyesiyle birlikte. Bulak ı 288; Kahire ı 300,
ı3ıo. ı328, ı335, ı344, ı357); Muhammed
b. İbrahim et-Tetaf, Tenvirü '1- malf.iile
ti halli elfazi 'r-Risale (I-lll, nşr. Muhamme-d Ayiş Abdülal Şübeyr ]baskı yeri yok!.
ı 4091 ı 988) ; Cessüs. Şer]J. calii Risaleti
İbn Ebi Zeyd (Fas 1312).
İbn Ebu Zeyd'den sonra Maliki fıkhı
nın

önemli bir el kitabı, eserlerinde Mı
MalikTieri ile K4zey Afrika Malikıle
ri'nin doktrinlerini mezceden Cemaleddin ibnü'I-Hacib'e (ö. 646/ 1249) ait Camicu'l-ümmehat'tır. Eser, müellifin fı
kıh usulüne dair Mul]taşar'ından ayırt
edilmek amacıyla el-Mul]taşarü'l-ferci
(el·Mul].tasar {i'l-fürüc) olarak anılır. Bu
eser üzerine, İbnü'I-Hacib gibi Mısırlı olan
ve Mısır ile Kuzey Afrika Maliki doktrinlerini mezcetmede onu takip eden HaiTI
b. İshakei-Cündi (ö. 776/ ı 374 ]?] ) tarafından et- Tavii]J. cıdıyla bir şerh yazıl
mıştır (metin ve şerh in yazma nüshaları
için bk. Brockelmann, GAL Suppl., ı . 538).
HaiTI b. İshak asıl şöhretini el-Mul]tasar adlı eseriyle kazanmış olup Kuzey
Afrika Malikıleri arpsında Sidi HaiTI. bu
bölgede bir dereceye kadar el-Muvatta'
ve el - Müdevvenetü'l-kübra'nın yerini alan eseri de " eı-Kitab " olarak anılır.
Birçok baskısı bulunan el-Mul]taşar'ın
(mesela bk. Paris 1855, 1883; Konstantine
1878; Fas 1301. 1318; Bulak 1293, 1304)
bazı Batı dillerine tam ve kısmı tercümeleri yapılmıştır (Brockelmann, GAL Suppl.,
rı . 97; EJ2 ]İng.L IV, 964) . Eser üzerine kaleme alınan altmış civarındaki şerh ve
haşiyeden basılı olan belli başlıları şun
lardır: Mewak, et- Tae ve'l-iklil (I-VI, Kahire 1328-1329. 1331. Mevahibü'l-celil'in
kenarında); Hatta b, Mevahibü'l- celfl (IVI, Kah i re 1328-1 329, 133 1) ; Abdülbaki
b. Yusuf ez-Zürkani, Şer]J.u Mul]taşari
.ljalfl (1-IV. Bulak 1303, 1310); Haraşi, Şer
hu Mul]taşari .ljalfl (I-VIII, Bufak ı 299,
I3ı8 . I3ı9. Ali b. Ahmed ei-Adevf'nin haş i yes i yle birlikte); Derdir, eş -Şer]J.u'l - ke-

sır

bir (I-IV, Bulak ı282 , ı287 ; Kahire ı30l ,
1305, 1309, 1310. 1328, 1345, Desilki'nin
haşiyesi yle birlikte)
İbn EbQ Zeyd'in er-Risale'si ve HaiTI
b. istıak'ın el-Mul]taşar'ı yanında Maliki mezhebinin diğer meşhur bir el kitabı da İbn Asım ei-Gırnatf'nin (ö. 829/
1426) el- cAşımiyye diye tanınan Tu]J.fetü '1-]J.ükkiim if n ük eti '1- c u]{ d ve ·ı
a]J.kam adlı manzum eseridir. Birçok defa basılan el- cAsımiyye'nin (Fas 1289,
1300, 1317 ; Cezayir 1882, 1323, ı327; Kahire 1309, 1322, 1327) iki ayrı Fransızca
tercümesi yapılmıştır (Brockelmann, GAL,
ll, 341; EJ2 ]İng.L lll, 721) Şerhlerinin belli başlıları şunlardır : Meyyare lakabıyla
tanınf!n Muhammed b. Ahmed ei-Fasi,
el-İtkiin ve'l-i]J.kiim (I-II. Fas 1294, 1299;
Kahire 1301, I305, ı306, ı3I5) ; İbn Süde
et-Tavüdf. Halyü'l - mecaşım (Fas 1293,
I 308- ı 3 I O; Kah i re I 304); Ali b. Abdüsselam et-TesGif, el-Behiyye (Bulak 1256;
Fas 1294, 1304, 1305; Kahire 1305, 1318);
Osmcın b. Mekki et-Tevzerf, Tavii]J.u'la]J.kiim (Tunus ı 339)
Ma~iki fakihi ve filozof İbn Rüşd ei-Hafid'in (ö 595 / Il98) Bidayetü'l-müctehid adlı eseri, Maliki mezhebinin görüş
leri yanında Şafii ve Hanefi mezhepleriyle sahabe ve tabiinden itibaren birçok
müctehidin görüşlerinin yer aldığı önemli bir kaynaktır. Birçok defa basılan eserin (mesela b k. 1-II, Fas ı 327; Kah i re ı 329;
istanbul 1333; Tunus 1344; I-VIII, nşr. Yusuf Abdurrahman v.dğr., Beyrut I407 1
ı 987) bazı dillere tam ve kısmi tercümeleri de yapılmıştır (DiA, VI, I34) . Ahmed b. Yahya ei-Venşerfsf'nin (ö. 9ı4 /
1508), İmam Malik'in talebelerinden kendi zamanına kadar Endülüs ve Kuzey Afrika'qa Maliki ulemasının verdiği fetvaları derlediği (bu konudaki diğer eserler
için bk. Abdülaziz Binabdullah, s. 12-2ı) elMicyarü'l-mu c ri b ve']- camicu'l-mugrib can fetava culema'i İtrf]{ıyye ve ·ı
Endelüs ve'l-Magrib adlı eseri de (I-XII,
Fas 1314/ 1897; I-XII, nşr. M. Hacci v dğr.,
Beyrut 1401 / 198ı , XIII. cilt ]fihristi, ı403 /
ı 983) Maliki fıkhı ve uygulaması bakı
mından büyük öneme sahiptir (Maliki literatürüyle ilgi li daha geniş bilgi için bk.

u

MALİKİ MEZHEBi )

Şafii Mezhebi. imam Şafii'nin (ö 204 /

820)

fıkhf görüşleri

talebeleri, kendi yazveya talebelerine yazdırdığı kitaplar vasıtasıyla intikal etmiştir. Şafii, yalnız fıkhi konularla ilgili görüşlerini değil
diğer mezhep imamlarından farklı olarak bunları dayandırdığı usulünü de kaleme almıştır. Bu bakımdan usül -i fıkdığı
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hın kurucusu sayılmakta olup konuyla
ilgili eseri er-Risiile adını taşır (Kahire
t 3ı2, 1315, ı32ı; nşr. Ahmed Muhammed
Şakir, Kahire ı 940) imam Şafii'nin görüş
lerinin ve bunların dayandığı delillerin
yer aldığı en hacimli eseriel-Üm 'dür (IVIl, Bulak 1321-1326; nşr. M. Zühr! en-Neccar, I-VIII, Kahire 1961-1963). Bu eserde
er-Risiile gibi Şafii'nin talebesi Rebf b.
Süleyman el-Muradi tarafından rivayet
edilmiştir. Şafii'nin iki meşhur talebesi
Büveyti ve Müzeni de hocalarının görüş
lerini derledikleri ve zaman zaman kendi görüşlerini de kaydettikleri el-Mu{ı
taşar adıyla birer eser kaleme almışlar
dır. Büveyti'nin el-Mu{ıtaşar'ı henüz yazma halindedir (Sezgin, I, 491; DİA, VI, 500);
Müzeni'nin eseri ise el-Ümm'ün kenarın
da ve ayrıca Beyrut'ta basılmıştır (1393 1
1973) . Maverdi (ö. 450 / 1058), Müzeni'nin el-Mu{ıtaşar'ını el-Ifiivi'l-kebiradlı hacimli eseriyle şerhetmiştir (I-XVIII ve
Mukaddime cildi, n ş r. Ali M. Muawiz Adil Ahmed Abdülmevcüd, Beyrut ı414 /
1994). Eserde, Şafii mezhebinin içindeki
görüş ve ihtilaflar yanında diğer mezhepterin görüşleri de verilerek tartışıl
mıştır.

Gazzali'nin hacası imamü'I-Haremeyn
el-Cüveyni (ö. 478/ 1085), İmam Şafii ve
talebelerinin görüşlerini Nihiiyetü'l-matlab ii diriiyeti '1- me~heb adlı eserinde
dertedi (l-ll, nşr. Abdülazlm ed-Dib, Devha ı 3991 ı 979); "hayatımın meyvesi" dediği bu kitapta kendi görüşleriyle diğer
mezhep imamlarının görüşlerine de yer
verdi. Gazzali (ö. 5051 ı ı ı ı) hocasının
bu eserini ihtisar ederek el-Basit'i kaleme aldı ve daha sonra bunu da yarı yarıya kısaltarak el- Vasi(i meydana getirdi (Eserin taharet ve namaz bölümleri
neşredilmiştir: l-11, nşr. Ali Muhyiddin Ali
Karadaği, Kah i re 1983); bu eserini de elVeciz adıyla ihtisar etti (l-ll, Kahire 13 ı 7).
Her iki eser üzerinde de şerh , ihtisar vb.
birçok çalışma yapılmıştır (Keş{ü '?·zunan,
Il, 2002-2004, 2008-2009; Brockelmann,
OAL, l, 542-544; Suppl., I, 752-754).
Ebü İshakeş-Şirazi (ö. 476 / I083), Şa
fii fıkhının iki önemli el kitabı olan etTenbih'i (nşr. )uynboll, Latince tercümesiyle birlikte, Le iden 1879 ; Kahire 1329) ve
el-Mühe~~eb'i (l-ll, Kahire 1323, 1378/
1958) kaleme aldı. et- Tenbih üzerine yetmiş civarında şerh, ihtisar vb. çalışma
yapılmış olup bazıları günümüze kadar
gelmiştir. imam Şafii' nin fıkhi görüşle
ri ve bunların dayandığı delillerle birlikte Şafii'nin talebeleri ve daha sonraki
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tanınmış Şafii ulemasının görüşlerinin

de yer aldığı el-Mühe~~eb üzerine yapılan yirmiyi aşkın çalışmanın en önemlisi Nevevi'nin el-Mecmılc adlı şerhidir
(1-XX, Beyrut, ts.) (Şirazi'nin her iki eseri ve
bunlar üzerinde yap ılan çalış malar için bk.
Keş{ü 'z ·?unan, I, 489- 493 ; Il, 1912-1913;
Brockelmann, GAL, I, 485-486; Suppl., I,
669-670).
Nevevi'nin kaydettiğine göre VII. (XIII.)
gelinceye kadar Safiner arasın
da temel metin ve el kitabı olarak Müzeni'nin el - Mu{ıtaşar, Sirazi'nin et- Tenbih ve el-Mühe~~eb, Gazzali'nin el- Vasit ve el- Veciz adlı eserleri büyük şöh
ret kazanmıştır (Tefı?ib, I/ ı. s. 3) . Ebü
Şüca' el -İsfahani'nin (ö . 500 / ı ıo7 'den
sonra) oldukça özlü bir eser olan. Gayetü'l-i{ıtişiir yanında et- Ta~ib diye de
anılan el-Mu{ıtaşar'ını da anmak gerekir. Birçok defa basılan (Bom bay ı 297;
Kahire 1314; S. Keijzer'in Fransızca tercümesiyle birlikte, Leiden 1859; E. Sachau'nun Almanca tercümesiyle birlikte, Berlin
1897) eser üzerinde yapılan çalışmalar
arasında İbn Kasım el- Gazzi'nin Fet!}. u '1~aribi'l- mücib ii şer!}.i eliii?J't- Ta~ib
yüzyıla

(el·~avlü'l·mul].tar

tr şerf:ıi Gayeti'l·il].tişar,

Bulak 1271, ı285; Kahire 1278, 1279, 1285,
1289; nşr. L. W. C. van den Berg, Fransız
ca tercümesiyle birljkte, Leiden 1895) ve
Hatib eş-Şirbini'nin el-İkniic ii halli eliii?J Ebi Şücii c (Kahire 1.277, 12B2, I 284,
1306, I 307; Bulak I 291, I 293) adlı şerhle
riyle ilkine Bacüri'nin, ikincisine Büceyrimi'nin yazdığı ve defalarca basılan haşiyeler meşhurdur.

Nevevi'nin sözünü ettiği bu metinterin yerini VII. (XIII.) yüzyıldan itibaren hemen hepsi Gazzali'nin el- Veciz'ine dayanan yeni eserler almaya başlamıştır.
Rafil (ö . 623/ 1226) el- Veciz'i ve diğer
bazı eserleri esas alarak el-Mul}.arrer'i
(Keş{ü 'z·?unan, ll , 1612- 16ı3; Brockelmann, GAL, I, 493; Suppl., ı, 678) ve elVeciz'in şerhi Fetl}.u 'l- caziz'i (el· CAzfz)
kaleme almıştır. eş-Şerl}.u'l-kebir adıy
la da anılan son eser ve İbn Hacer elAskalani'nin bu kitapta geçen hadisleri
tahric ettiği Tel{ıişü '1- {ıabir ii ta{ırici
el}.iidişi'r-Riificiyyi'l-kebir'i (1-IV, Kahire 1399 / ı979) Nevevi'nin el-Mecmılc
adlı eseriyle birlikte basılmıştır (1- XX,
Beyrut, ts .).
Necmeddin el-Kazvini (ö. 665 / 1266)
el- Veciz'i ihtisar ederek el-Ifiivi'ş-şa
gir'i kaleme aldı. üzerinde çeşitli şerh,
haşiye vb. çalışmalar yapılan eserin (Keş·
{ü'z·zunan, 1, 625-627; Brockelmann, GAL,

I, 494-495; Suppl., ı , 679) İbnü' l- Mukri
ei-Yemeni tarafından İrşiidü'l - gavi ii
(ila) mesiiliki'l- Ifii vi adıyla yapılan ihtisarı ile (Kahire ı320) yine buna İ{ıliişu'n 
niivi ii İrşiidi'l-gavi adıyla yazdığı şerh
(1-N, Kahire ı409-ı4II / 1989- 199ı) özellikle Orta ve Kuzey Afrika ile Yemen'de
yaygın bir şöhrete sahiptir. İbn Hacer
ei-Heytemi'nin Fetl}.u'l- Ceviid ii şerl}.i'l
İrşiid adlı şerhi de burada anılmalıdır
(l-ll, Kah i re ı 305- ı 306, ı 391 1 197 ı).
Rafii ve Kazvini'nin çağdaşı Nevevi'nin
(ö . 676 / 1277) iki eseri müteahhirin devri uleması arasında büyük rağbet görmüştür. Bunlardan Raviatü 't- fiilibin (IVIII, n şr. Ali Muhammed Muawiz - Adil
Ahmed Abdülmevcüd, Beyrut ı402 / ı 992)
Rafii'ye ait Fetl}.u'l- caziz'in muhtasarı
dır. Büyük ölçüde delillerin alınmama
sı ve bazı ekleme ve çıkarmalarta telif
edilen eser üzerinde daha çok ihtisar
ve haşiye çalışmaları yapılmış olup bunlardan bazıları bugüne ulaşmıştır (Keş·
fü '?·?unan, I, 929-930; Brockelmann, OAL,
l, 543-544; Suppl., 1, 753-754). Nevevi'nin
ikinci eseri Minhiicü't - fiilibin de yine
Rafii'ye ait el-Mul}.arrer'in muhtasarı
dır ve birçok defa basılmıştır (Fransızca
tercümesiyle birlikte, n şr. L . W. C. van den
Berg, i-lll, Batavia ı882-1884; Kahire 1297,
1305, 1308, 1314; Mekke 1306). Eser üzerinde yazılan ve birçoğu günümüze kadar f:!elen otuz beş civarındaki şerhten
(Keşfü'?·?unan, II, ı873- ı876; Brockelmann, OAL, l, 496-498; Suppl., 1, 680-682)
en m~şhur olanları şunlardır : Celaleddin
el-Mahalli, Şerl}.u'l-Minhiic (Kalyübi ve
Şeyh Amire'nin haşiyeleriyle birlikte, 1-N,
Kah i re ı 306, ı 3 ı8, ı 327); İbn Hacer eiHeytemı. Tul}.ietü 'l-mul}.tiic (!-lll, Bulak
ı 290; İbn Kasım ei-Abbadi ve Abdülhamid
eş-Şirvani'nin haşiye leriyle birl ikte, I -IV,
Kahire 1282; I-VIII, Kahire ı305; 1-X, Kahire 1315); Hatib eş-Şirbini, Mugni'l-mul}.tiic (1-N, Kahire ı30 8, 1329); Şemseddin
er-Remli, Nihiiyetü'l-mul}.tiic (Nüreddin
eş-Şebramellisi ve Reşidi'nin haşiyeleriy
le birlikte, I-VIII, Bulak 1292 ; Kahire ı286,
ı 304, 13891 ı 969) (Şafii literatürüyle ilgili
daha geniş bilgi için bk. ŞAFii MEZHEBi) .
Hanbeli Mezhebi. Ahmed b. Hanbel (ö.
bizzat bir fıkıh kitabı yazmadığı gibi talebelerine de yazdırmamıştır.
Kendisine nisbet edilen ve bugüne ulaş
mış bulunan Kitiibü'ş-Şaliitve Kitiibü'lEşribe gibi küçük hacimli risaleler yanın
da gerek talebeleri gerekse başkalarının
kendisine yönelttiği fıkıh , akaid ve ahlaka dair sorulara verdiği cevaplar bazı
24ı / 855)
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ta le beleri tarafından Mesa, il adıyla bir
araya getirilmiştir. Bu derlemelerden bir
kısmı günümüze kadar gelmiş olup (Sezgin, ı . 507-508) oğulları Abdullah b. Ahmed (nşr. M. Züheyr eş-Şaviş , Beyrut 1400)
ve Salih b. Ahmed ile (nşr. Fazlurrahman
Din Muhammed, I- lll , Delhi I 408 / I 988)
Ebü Davüd es -Sicistani'nin (Kahire 1353 /
ı 934) derlediği Mesa, il'ler yayımlanmış
tır.

Hanefi mezhebinde ŞeybanT, Maliki
mezhebinde Sahnün ve Şafif mezhebinde Rebi' b. Süleyman el-Muradi'nin yaptığı gibi Ebü Bekir el-Halla! da (ö . 311 /
923) Ahmed b. Hanbel'in fıkhT konularla ilgili görüşlerini derleyerek HanbeiT
mezhebinin ilk büyük hukuk müdewenatı olan Kitabü'l- Cami ci telif etti. Takıyyüddin İbn Teymiyye ve İbn Kayyim
el-Cevziyye tarafından kullanılan ve Vlll.
(XIV.) yüzyıla kadar geldiği anlaşılan eserin bugüne yalnız küçük bir parçası ulaş
mıştır (Sezgin, ı . 507, 5 ı 2). Halların talebesi Gulamü'l-Hallal. hocasının eksik bı
raktığı meseleleri Zadü '1- müsaiir adlı
eserinde bir araya getirerek Kitabü '1Cdmici tamamlamıştır. Müellif, bugün
mevcudiyeti bilinmeyen eserde hocası
na ve Hıraki'ye muhalefette bulunduğu
görüşlerini de belirtmiştir.
Halların çağdaşı Ebü'I-Kasım el-Hıra

ki (ö. 334 / 945), ilk Hanbeli fıkıh el kitabı olan el-Mul]taşar'ı telif etti (nşr. M.
Züheyr eş-Şaviş, Dımaşk ı 378/ ı 959, ı 964)
Eser üzerine 300 kadar şerh yazıldığı
söylenmekle birlikte (Abdülkadir Bedran.
s. 424) bunlardan ancak yirmi kadarı bilinmektedir (Hıraki'nin el-Mul].taşar'ına
yazılan şerhler ve eser üzerinde yapılan diğer çalışmalar için b k. ibnü'l- Benna elBağdadi, el-Mu~nt lnşr. Abdülaziz Süleyman el-Baimil. naşirin mukaddimesi, 1, 6479) . Belli başlı şerhlerinden Ebü Ya'la eiFerra'nın eseri ilk cildi eksik, Ebü Talib
el-Basri ed-Darir'in şerhi ise tam olarak
yazma halinde (a.g.e., I, 64-66, 68-69; Sezgin. I, 513) zamanımıza ulaşmış, üç önemli şerhi de basılmıştır: İbnü'l-Benna elBağdadT, el-Mu~nt ii şerJ:ıi Mul]tasari'l-ljıralp (I-IV. nşr. Abdülaziz b. Süleyman el-Baimi, Riyad 1414 / I 993); Muvaffakuddin İbn Kudame, el-Mugni (I-XII,
nşr. M. Reşid Rıza. eş-Şerfıu'l-kebirile birlikte, Kah i re I 34 I- I 348/ 1922- I 929; buna iki indeks cildi ilavesiyle, I-XIV, Beyrut
I 392 / I 972; I-IX, nşr. M. Reşid Rıza, eş
Şerfıu ' l-kebir olmaksızın, Kahire 1367/
1947; I-IX, nşr. Taha ez-Zeyni v . dğr., Kahire 1388-1390/ 1968-1970; I-IX, nşr. M.
Salim Muhaysin - Şa ' ban M. İsmail, Ri-

yad. ts.; I-XV. nşr. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türki- Abdülfettah M. el-Hulv, Kahire ı 406- ı 4 ı ı 1 1986- I 99 I) ; Şemseddin
ez- ZerkeşT, ŞerJıu M u{ıtaşari'l- Ijıraki
(I-VII. n şr. Abdullah b. Abdurrahman elCibrin, Riyad 14 ı ı) Zerkeşi'nin şerh i diğer iki şerhten farklı olarak öbür mezhepterin görüşlerine yer vermemiştir.
Ancak Ahmed b. Hanbel'den gelen çok
sayıda rivayeti zikretmesi, değerlendir
mesi, her meselede mezhebin görüşü
nü belirtınesi ve HanbeiT ulemasının fikirlerine çokça yer vermesiyle temayüz
eder. Buna karşılık daha fazla tutulan
ve şöhret bulan İbn Kudame'nin el-Mugni'si, HanbeiT mezhebi içindeki farklı rivayet ve görüşler yanında diğer mezhep imamları , sahabe ve tabiTn müctehidlerinin görüşlerine de geniş şekilde
yer verir; bu görüşlerin dayandığı delilleri tartışarak tercihte bulunur. Bu bakımdan eser yalnız bir HanbeiT mezhebi
kaynağı olmayıp mukayeseli bir İslam
hukuku kitabı niteliğindedir.
Ebü Ya'la el-Ferra'nın talebesi Ebü'lHattab el-KelvezanT (ö 510/ ı ı 16) uzun
zaman rağbet gören el-Hidaye ii'l-fı~h'ı
kaleme aldı (1-11. Riyad I?J). Ahmed b. Hanbel'den nakledilen fıkhT görüşlerin yer
aldığı eserde müellif zaman zaman kendi tercihlerini de belirtir. İbn Kudame (ö .
620 / ı 223). HırakJ'nin el-Mul]taşar'ına
yazdığı el-Mugni adlı şerhinden başka
Hanbeli mezhebinin temel metinleri arasında yer alan üç eser daha kaleme aldı. Bunlardan el- cUmde (nşr. Sena Halil
ei-Hevari - Eyman Muhammed, Dımaşk
ı 990). müellifin mezhepte tercih ettiği
tek görüşe yer verdiği muhtasar bir kitap olup H. Laoust tarafından Fransız
ca'ya tercüme edilmiştir (Beyrut I 950) .
Bundan sonra yazılan el-Mu~ntde (IIII, Kah i re I 34 I 1 I 923, I 382 / I 962; Riyad
I 982; Katar I 393) mezhep içindeki farklı
rivayet ve görüşlere yer verilmiş, ancak
delil zikredilmemiştir. el-Kdfi'de ise (IIV, nşr. M. Züheyr eş-Şaviş, Dımaşk I 382 ;
Beyrut 1399/ 1979, 1402 / 1982) fıkhT meseleler çeşitli rivayet ve delilleriyle birlikte verilmiştir. el-Mu~nt sonraki Hanbeli uleması tarafından daha çok rağ 
bet görmüş ve üzerine çeşitli şerhler yazılmıştır. Bunların ilki, müellifin yeğeni
Ebü'l-Ferec İbn Kudame el-MakdisT (ö.
682 / ı 283) tarafından kaleme alınan eş
ŞerJıu'l-kebir'dir (el-fl1ugniile birlikte basılmıştır). Bu şerhte el-Mugni esas alın
mış, bazı deliller çıkarılarak onda bulunmayan mesele ve rivayetler eklenmiş
tir. Daha sonra Burhaneddin İbn Müflih

eseriel-Mübdt ii şerJ:ıi 'l-Mu~nt adıy
la şerhetmiştir (1-X. nşr. M. Züheyr eş-Şa
viş, Beyrut 1400/ 1980). Alaeddin el-Merdavi'nin el-İnşat ti macrifeti'r-raciJı mine'l-{ıildtadlı eseri de (I-XII. nşr. M. Hamid el-Fıki , Kah ire I 374 - I 378/ I 955- I 958)
el-Mu~ntin şerhi mahiyetindedir. MerdavT daha sonra bu eseri ihtisar ederek
et-TenipJıu'l-müşbt ii taJıriri aJıka
mi'l-Mu~nti kaleme almıştır (Brockelmann, GAL, I, 503 ; Suppl., Il, 130).
Şemseddin İbn Müflih (ö. 763 / 1362)
mezhepte tercih edilen görüşü kaydettiği, ancak delil ve ta'ITie yer vermediği
el-Furı1cu yazdı (1-111. Kahire 1339 / 1921,
I 345; I-VI . nşr. Abdüssettar Ahmed Ferrac, Merdavi'nin Taşfıifıu ' l-Furacu ile birlikte, Kahire 1388/ 1967). Eserde, tercih
edilen görüşle ilgili ihtilaflar belirtildiği
gibi diğer mezheplerin görüşleri de kaydedilmiştir. Daha sonra HaccavT (ö. 968 /
1560), delil ve ta'ITie yer vermeden daha
önceki tercih ehli ulemanın benimsediği
tek görüşü esas alarak el- İ~a c li- talibi'l-intifac adlı muhtasarı kaleme aldı (I-IV, Kahire 1351); ayrıca İbn Kudame'nin el-Muknicini Zadü 'l-müstaknt adıyla ihtis~r etti (Kahire 1343, 134.5,
1379 17. baskıJ; Mekke 1348). Haccavi'nin
çağdaşı Takiyyüddin İbnü'n-Neccar elFütühT. el-Mu~nt ve et- Ten~iJıu'l -müş
bt i birleştirip bazı ilave ve çıkarmalar
la diğer bir önemli el kitabı olan Müntehe'l -iradat ii cemci'l-Mu~nt maca't Ten~ilı ve'z-ziyaddt'ı meydana getirdi
(Brockelmann, GAL, 1, 503 ; Suppl., I, 688;
Il, 447) .
BuhütT (ö 1051 / 1641), bu son üç kitaptan el-İ~nacı Keşşdfü'l-~ınac cani'lİ~nac (I-IV. Kahire 1319-1320; 1-Vl, nşr.
Hilal Musaylihi Mustafa, Riyad 1968 ; Beyrut 1982). Zadü'l-müsta~ti er-Raviü'l-mürbt (Dımaşk 1304 ; Kahire 1324,
1348, 1352; Hindistan 1305 ; nşr. Ahmed
M. Şakir- Ali M. Şakir, Kah i re 1954; nşr.
M. Abdurrahman Avaz, Beyrut 1405 / 1985)
ve Müntehe'l-iradat'ı da De~a ,i~u
üli'n- nühd li- şerJ:ıi'l- Müntehd (Şerfıu
Müntehe'l-irada~ I-IV. Kahire 1319-1320.
Keşşafü 'l-~ınacın kenarında; I-lll, Beyrut,
ts.) adıyla şerhetti. Buhüti'nin cUmdetü 't-talib adlı eseri de Osman b. Ahmed
en -NecdT tarafından Hidayetü 'r- ragıb
adıyla şerhedilmiştir (nşr. Hasaneyn M.
Mahlüf, Kahire 1379 / 1960).

Son dönem Hanbeli müctehidlerinden
Mer'i b. Yüsuf el - KermT (ö . 1033 / 1624),
el-İ~nac ve Müntehe'l-iradat'ı Gayetü '1- münteha ii'l- cem c beyne ·ı- ikna c
ve'l-Münteha adıyla bir araya getirdi
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(I-III, nşr. M. Cemi! eş-ŞattT- M. Züheyr
eş-Şaviş, Dımaşk ı 378) ; ayrıca

son dönemin meşhur el kitaplarından Delilü'ttalib li- neyli'l- me tali b 'i kaleme aldı (nşr. Abdullah Ömer el-Barüdi, Beyrut
I 985). Bu son eser İbn Ebü Tağlib tarafından Neylü'l-me,arib (I-ll, Bulak 1288;
Küveyt 1397; Kahire 1324, er-Rauiü ' l-mürbt ile birlikte; Kahire ı374; 1-ıı. nşr. M.
Süleyman Abdullah el -Eşkar, Küveyt 1403/
ı 983) ve İbn Düveyyan tarafından Menarü's-sebfl (1-11, nşr. M. Züheyr eş-Şa
vTş, Dımaşk I 378 / ı 958) adıyla şerhedil
miş, bu iki şerh de Ali Abdülhamid Baltaci ve M. Vehbi Süleyman tarafından
el-Muctemed ii iıkJ:ıi'l-İmam AJ:ımed
adıyla birleştirilerek tek kitap haline getirilmiştir (1-11, Beyrut ı4ı2 / ı 99I, M. Nasırüddin el-Elbani'nin İrua,ü 'l-galfl tr taf:ı
rfci ef:ıadfşi Menari's-sebfl'i ile birlikte).
Bu eserlerden el-İ~nac, Delflü't-talib,
ŞerJ:ıu Müntehe'l -iradat ve er-Raviü'lmürbt Suudi Arabistan'da yüksek öğ 
retimde ders kitabı olara!< okutulmaktadır (Hanbeli literatürüyle ilgili daha geniş bilgi için bk. HANBELI M~ZHEBİ) .
Ca'feriyye. Dört Sünni mezhep yanın
da, Şii muhitinde ve özellikle Şia'nın büyük kısmının bağlı olduğu Ca'feriyye
mezhebinde de geniş bir fıkıh literatürü oluşmuştur. Şia fıkhının Kur'an'dan
sonra ikinci kaynağı Hz. Peygamber'in
sünneti ve imamlardan gelen haberler
olup bu konuda Küleyni'nin (ö. 329/94I)
el-Kafi (I-VIII, Tahran I375-ı 378, ı 961).
İbn Babeveyh el-Kummi'nin (ö 38ı / 99I)
Men la yaJ:ıcj.uruhü '1- ia~ih (I- IV, Leknev
I 306-I307 ; I-IV, Necef I377; Beyrut ı40I /
1981). Ebü Ca'fer et-Tüsi'nin (ö. 460 /
1067) el-İstibşar (I-lll, Leknev, ts.; 1-IV,
Necef I375-I376) ve Teh?fbü'l-aJ:ıkdm
(I-II, Tahran ı3I6-I3ı8 ; 1-X, Necef ı377I382; Beyrut I40ı / ı 98I) adlı eserleri Sünni dünyasında Kütüb-i Sitte'nin sahip
olduğu önemi taşır ve Kii-tüb-i Erbaca
olarak anılır. Bunlara Feyz-i Kaşani'nin
el- Vafi (1-11, Tahran I 3 ı O- ı 3 I4; I-lll, Tahran 13 22 -ı3 24; Kum I404 / 1984).Hürei Amili'nin Vesa,ilü'ş-Şica (I-III, Tahran
I269-I27ı , I283-ı288, I3ı3-I3ı4, ı32 3-

I 324 ; Tebriz I 3 I 3; I- IX, Tahran I 389 ve
bu neşrin yirmi cilt halinde ofset baskısı
Beyrut I4ı2 / 199I) , M. Taki ei-Meclisi'nin BiJ:ıarü'l-envar (1-CX, Tahran 1376ı394 ; Beyrut I403 / I983) ve M. Taki Nüri'nin Müstedrekü'l- Vesa,il'ini de (!-III,
Tahran I 3 I 8- ı 32 ı) eklemek gerekir.
Genellikle metodolojide meydana gelen önemli değişiklik ve gelişmelere bağ
lı olarak sekiz dönem hq.linde ele alı20

nan Ca'feri fıkhının (DİA, VII, 5-6) tedvini, imamlar döneminden sonra gelen
ikinci dqnemde (873-941) fıkhın fürüu
ile ilgili hadis ve haberlerin hadis mecmualarırıdan

ayrılmasıyla

başlamıştır.

Bu dönernin sonlarında yetişen İbn Ebü
Ukayl ei-Hazza ' nın (ö. 369 / 979) el-Müstemsek bi - J:ıabli Ali'r-restll ve İbnü'I
Cüneyd ı;!I-İskafi'nin (ö . 38ı / 99ı) Teh?ibü 'ş-Şica li-aJ:ıkdmi 'ş-Şerica'sı ilk
fıkıh kaynaklarından olup sonraki eserlerde burılara atıflarda bulunulmaktadır
(Aga Büzürg-i Tahrani, IV, 5 ı 0-5 I I ; XVII ,
280; Hüseyin Müderrisi Tabatabai, s. 40).
IV. (X.) yüzyılın sonlarına kadar hakim
olan hadis ve rivayet ağırlıklı (ahbarT) fıkıh
anlayışı, V. (XL) yüzyıldan itibaren yerini
Kur'an Vf'! sahih sünnetten sonra akıl ve
ictihada yer veren usüli fıkıh anlayışı
na terketmiştir. "Kelamcılar dönemi" denilen bu devrin üç önemli siması ve eserleri şunlardır: Şeyh Müfid, el - Mu~nta
(Tahran I274, I276, I377); Şerif ei - Murtaza, el-İntişar (Tahran ı276, I3I5; Necef ı392) ; Ebü's-Salah ei-Halebi, el-Kafi ii'1-fı~h (Kum I404) Bunların hemen
ardından bir döneme adını veren Şeyhüt
taife EbO Ca'fer et-Tüsi (ö . 460 / I067).
Sünni fıkhından faydalanarak ve ondan
iktibasıarda bulunarak Ca'feri fıkhını sistem ve muhteva bakımından ahbar*dan bağımsız hale getirdi ve el-Mebsut
ile (!-VII, Tahran 1387-ı393) yüzyı llarca en
önemli metin olarak rağbet gören enNiMye'yi (Tahran 1276, I 342; Beyrut I390,
1400) kalı;ıme aldı. Ayrıca hocası Şeyh Müfid'in e1-Muknica'sını da Teh?fbü'1-aJ:ı
kdm adıyla şerhetti (yk. bk.) Muhakkık
el-Hilli(ö. 676 / ı277). ahbarive usülfmetotlarını belli ölçüler çerçevesinde uzlaş
tıran Tüsi'nin eserlerini sistemleştirdi,
Şera,tu'1-İslam'ı ve bu eserini ihtisar
ederek el-Mul]taşarü'n-Ndfti yazdı ve
en-Nihqye'yi Nüketü'n-Nihdye (Tahran I 276) adıyla şerh etti. Farsça, Urduca,
Sanskritçe ve Fransızca 'ya çevrilen Şe
ra,icu'lcİsldm ii mesa,ili'l-J:ıeldl ve'lJ:ıaram birçok defa basılmış (Tahran I 267,
I 27 I; Tebriz I 275 , ı 278; Kalküta I 255; Ill , Beyrut 1930 ; I-IV, Necef 1389/ I969;
Beyrut 1403/ I 983) ve üzerinde 100'ü aş
kın şerh ve haşiye yazılmıştır (Aga Büzürg,
xııı, 47-50; Hüseyin Müderrisi Tabata baT,
s. 89-100) . Bunlardan Hasan b. Muhammed en- Necefi'nin Cevahirü '1- keldm 'ı
önemlidir (I-XLIII, Necef 1377-ı399). e1Mul]taşarü'n-Naficin de (Hind I267 ;
Tahran ı 329; Kahire ı376 ; Necef ı 384) çeşitli Far~ça tercümeleri ve otuzun üzerinde şerh ve haşiyesi vardır (a.g.e., s.

ıoo-ıo4). Tüsi'nin yazdıklarını sistemleş
tirmeye, onun Sünni fıkhından aldıkları
nı Şii fıkıh prensipleriyle kaynaştırmaya
vı:ı eksiklerini tamamlamaya çalışan Hillf'nin talebesi İbnü'I - Mutahhar ei-Hilli
(ö 726/ ı 325) Mul]teleiü'ş-Şta (Tahran
ı 323 -I324 ; Kum ı40 3). Tezkiretü'l-iu~ahd, (Tahran ı272) , ~avacidü'l-aJ:ıkdm
(Tahran ı272, ı3ı5 , 1329, ı387-ı389). İr
şf]dü'1-e?han (Tahran I272; Kum 1403ı ,
TaJ:ırirü'l-a.f:ıkdm (Tahran I3ı4ı ve Müntehe'l-matJab (Tebriz ı3ı6 , ı333) adlı
eserleri kaleme aldı. Bunlardan İrşadü'l
e?han ve ~avacidü'l-ahkdm'ın her biri
üzerine kırkı aşkın şerh yazılmıştır (Aga
Büzürg, I, 510-5I2; XVII, 176-ı77 ; Hüseyin
MüderrisiTabatabaT, s. ı ı0-116, ı22-ı27).
alıntılar yapmadan
tedvine çalışan Şehid-i Evvel (ö 7861 ı 384 ı bu alanda yeni bir çı 
ğır açmış olup e1-~avacid ve'1-ieva,id
(Tahran ı308; Necef ı 399ı. el-Lümcatü'd Dımaş~yye (Tahran ı38ı) ve el-Eliiyye 'yi (Tahran ı 27 ı , ı 308, ı 3 ı 2; Beyrut
ı403) kaleme almıştır. Bunlardan el Lümca'nın on beş ve el -Eliiyye'nin otuzı.ı aşkın şerhi yapılmış olup ilkine Şe
hid-i Sani'nin (ö. 966 / ı558ı er-Raviatü'l-behiyye(I-II , Tebriz I270, I274, ı276 ,
1303; Tahran ı273, ı276, 1302), diğerine
de el- Ma~Cişıdü '1 - ali yye (Tahran ı 3 ı 4ı
açjlarıyla yaptığı şerhler zikredilmelidir.
er-Raviatü '1 - behiyye üzerine seksen
kpdar şerh ve hiişiye yazılmış olup (a.g.e.,
s, 1 84- ı94) Şehid - i Sani'nin Şera,icu'l
İsldm'a yaptığı Mesalikü'l-eihdm adlı
şerh de birçok defa basılmıştır (mesela bk. I-11, Tahran ı267-126 8, I273, ı2 82,
I285 , ı3ıO-ı3I2; Tebriz ı267 , 1285)
Şehid-i Ewel döneminin ardından gelen, Ca'ferTiiğin devletin resmi mezhebi
haline geldiği Safeviler döneminde bazı
büyük şahsiyetler eliyle fıkıh alanında
öremli gelişmeler kaydedilmiştir. Bunlq.rdan Ali b. Hüseyin ei-Kereki (ö . 940/
I 533) Ca'feri fıkhının deliilendirilip temellendirilmesinde büyük başarı sağla
mış ve Camicu'1-makG.sıd (Tahran ı 272,
ı278). Tacliku'l-İrşad .ve Feva,idü'ş
Şera,ti kaleme almıştır (son iki eserin
yazmal arı için bk. a.g,e., s. ı66- ı 68). Sunıcırdan ilki Kavcı<idü'l-aJ:ıkdm'ın, diğer
leri de İrşadü'l-e?hdn ve Şera,icu'l-İs
ldm 'ın şerhleridir. Bu dönemin ikinci
örıemli şahsiyeti, usüli metodunu cesaretle destekleyip geliştiren ve şahsf ictihadlarda bulunan Ahmed b. Muhammed ei-Erdebilf'dir (ö 993 / 1585ı. Erdebm İrşadü'1-e?han'ı Mecmacu'l-ia,ide ve'l- burhan adıyla şerhetmiş (Tah-

Sünni

fıkhından

C;:ı'feri fıkhını

FlKlH
ran 1274; Kum 1403). ayrıca Zübdetü'lbeyan ' ı yazmıştır (Tahran 1368, 1386).
Onun yolunda gidenlerden Muhammed
Bakır es-Sebzevari de İrşadü'l- e?hiin 'ı
'fal]fretü'l-me 'ad adıyla şerhetmiş (Tahran 1273-1 274) ve Kifayetü'l-aJ:ıkôm'ı telif etmiştir (Tahran 1269). Bu dönemin
üçüncü önemli şahsiyeti Muhammed
Emin ei-Esterabadi (ö 1036/ 1626) olup
şer' i delil olarak akli istidlale karşı çı
kan ve bütün hadislerin sahih olduğu
nu, fıkhın bunlara dayanması gerektiği
ni ileri süren ahbari ekolü onun eliyle
yeniden canlanmıştır. Esterabadi'yi takip edenlerden Feyz-i Kaşani, üzerine
yirmi beş kadar şerh yazılan (a.g.e., s.
245-249) MefôtfJ:ıu'ş-Şera,i'i (Kum 1404).
Bahrani el-lfada,ilf.u'n-naçlire (1 -Vl .
Tebriz 1315-1318; I-X. Necef I377-I381)
ve Hür eı-Amm Bidayetü'l-hidaye (Tahran 1270, 131 8, 1325; Leknev 1311) adlı
eserleri kaleme almışlardır.
Ahbari ekolünün 150 yıllık hakimiyetini önemli ölçüde zayıflatarak usQli fıkha
yeniden canlılık kazandıran Muhammed
Bakır ei-Bihbehani (ö. 1206/ 1791) Mefôti'hu 'ş-şera ,i 'i Me.şabfJ:ıu 'z -?alam
adıyla şerhetti ( yaz maları için bk. a.g.e.,
s. 300- 30 1) Onun takipçiteri Bahrülulüm-i
Tabatabal el-Mesabfh'i (bk a.g.e., s. 310).
Kaşifülgıta Keştii'l-~ıta,ı (Tahran 1271).
Ahmed en-Neraki Müstenedü'ş-Şf'a
(1-11. Tahran 1273 -1 274, 1325-1326) ve Menahicü 'l-ahkôm'ı (Tahran 1260), Hasan
b. Muhammed en-Necefi de Şera,i'u'l
İslôm 'ın şerh i Cevahirü '1- k el am ' ı (I XL! ll, Necef 1377-1 399) yazdı.
Ca'feri fıkhının bugüne kadar gelen
son döneminde Şeyh Murtaza ei-Ensari (ö 128 1/ 1864). fıkıh ve usulünü bir
bütün halinde ele alıp mezcederek yeni
bir çı ğır açmış , fıkıhla ilgili el-Mekôsib'i
üzerine (Tahran ı 280, 1286, 1299, 1300,
1305, 1326; Tebriz 1212, 1325 ; I-V. Necef
ı 392- ı 394) otuz civarında şerh ve ha şi
ye kaleme alınmıştır (DİA, XI. 254). Onun
yolunda gidenlerden Muhammed Kazım
eş - Şerif et-Tabatabai'nin el - 'Urvetü 'lvüş]f.a (1-m. Sayda ı 340-1344; Tahran
137 ı. 1373; B ağdat 1330; Bombay 1339;
Kum 1369; i -lll, Necef 1339-1344) ; Ebü'I Hasan ei-İsfahani'nin Vesfletü'n - necat
(Necef 1355, 1359, 1364, 1375) ve Muhsin
Hakim et-Tabatabai'nin Müstemsekü'l'Urvetü 'l- vüş~a (1 -Vlll, Necef I 368- ı 372;
I-XII, Necef 1376-1378; I-XIV, Beyrut, ts.)
adlı eserleri de bu son dönemin belli baş
lı kaynaklarını teşkil eder.
Diğer Mezhepler. Hz. Hüseyin'in terunu olup Zeydiyye mezhebine adını ve-

ren Zeyd b. Ali'nin (ö 122 / 740) el-Mecmu' (Mecmu'u'l-{ıkh) adlı eseri (nşr E.
Griffini, Milano I 9 I 9). aynı zamanda bugüne ulaşmış en eski fıkıh kitabı olarak
kabul edilmektedir. Hüseyin b. Ahmed eiHaymi es -Seyyagi (ö. 122 I 1 I 806) bu eseri er-Raviü'n-nadfr şerJ:ıu Mecmu'i'lfıkhi'l- kebfr adıyla şerhetmiştir (1 - N.
Kahire 1350). Bu mezhepte önemli bir el
kitabı, Hasan b. Muhammed en-Nahvi'nin (ö. 79I / I389) et-Te?kiretü 'l -fal]ire if fı~hi'l- 'itreti't- tahire adlı eseridir
(Brockelmann, GAL, Il, 237; Suppl., Il, 243) .
Mehdi-Lidinillah'ın (ö . 840 / 1437) büyük
ölçüde bu esere dayanarak kaleme aldığı el-Ezhar if fıkhi'l-e,immeti'l-et
har ' ı (Beyrut I 973, I 975 !n şr Sadık Müsa ]) daha sonra büyük rağbet görmüş
ve bu mezhebin temel kitabı haline gelmiştir. Müellifin el - Gayşü'l-midrarü'l
müfettiJ:ı li-kema,imi'l - Ezhôr adlı şer
hi (a.g.e., II. 239; Suppl., Il , 244) İbn M iftah tarafından el-Münteze'u'l-mul]tdr mine '1- Gayşi'l- midrar adıyla ihtisar edilmiştir (I-IV. Kahire 1328- 1332). elEzhar ' ı Şevkani es -Seylü'l- cerrarü'lmütedeffi~ 'ala hada,i~i'l-Ezhôr (I-Il.
Kahire 1971; I-lV. nşr. Mahmüd İbrahim
Zayid. Beyrut 1405 / 1985). Ahmed b. Kasım el-Ansi et-Tacü'l-mü?heb li-aJ:ı
kômi'l-me?heb (I-IV. Kahire 1938- 1947,
1961) adıyla şerh etmişlerdir. Mehdi- Lidinillah'ın el- BaJ:ırü 'z - zel]l]ar adlı eseri de (1-V. Kahire 1366- 1368 / 1947-1949;
San'a 1409/ 1988) Zeydiyye mezhebi yanında ashap, tabiin, Ehl-i beyt ve diğer
fukahanın görüşlerine yer veren önemli
bir kaynaktır.
ismailiyye sıası'nın temel fıkıh kitabı
Kadi Nu'man (ö 363/974) tarafından
kaleme alınan De'a,imü'l-İslam'dır (IIl. nşr Asaf Ali Asgar Feyzi, Kahire 1951196 ı. 13891 1969) Kadi Nu'man bundan
daha muhtasar olarak el - İktişar adlı bir
eser de kaleme almıştır (nşr. Vahid Mirza, Dımaşk 1957)
Zahiriyye mezhebinin kurucusu Davüd
ez-Zahiri'nin (ö . 270 / 884) birçok eser
yazdığı kaydedilmekle birlikte bunların
hiçbiri günümüze ulaşmamış , fıkhi görüşleri öğrencileri tarafından nakledilmiştir. Bu mezhebin görüşlerini topla yan en önemli eser İbn Hazm'ın (ö 456 /
1064) ei-MuJ:ıalla'sıdır (I-XI. nşr Ahmed
Muhammed Şakir. Kahire 1347- ı 352 ; I-XI,
nşr M. Halil Herras. Kahire, ts.; I-XII. nşr
Abdülgaffar Süleyman ei-Bündari, Beyrut
1988). Bu eserde İbn Hazm'a ait fıkhi
görüşler, Muhammed ei-Muntasır eiKettani tarafından özet halinde ve an-

siklopedik bir tarzda Mevsı1 'atü takrfbi fı~hi İbn lfazm e?-:?ahirf adıyla düzenlenmiş (I -III, Kahire 141 3/ 1993, son
cilt hadisveravi indeksidir) ve el-Muhalla 'nın ilk neşrinde bu görüşlerin geçtiği
yerler gösterilmiştir .
Hariciler'in bir kolu olan İbazıyye mezhebinin temel fıkıh kitaplarından biri
Amir b. Ali eş-Şemmahi'nin (ö 792 / 138990) Kitdbü'l-lzaJ:ı'ıdır (I-IV. Nalut / Libya 139 ı 1 ı 97 1). Kuzey Afrika İ bazileri yanında Uman ve Zengibar İbazileri de bu
esere büyük önem verirler. Cezayir'in
güneyindeki Vadi Mizab'da İbaziler' in
lideri olan Abdülaziz es-Semini'nin (ö.
12231 1808) daha önceki İ bazi eserlerine dayanarak kaleme aldığı Kitabü 'n Nfl ve şifa,ü'l- 'alfl'i (I-Il. Kahire 1305)
özellikle Cezayir İbazileri'nin ana kaynağını teşkil eder. Ettafeyyiş bu eseri Şer
J:ıu Kitabi'n-Nfl adıyla şerhetmiştir (1x. Kahire 1305-1343; I-XVII, Beyrut 1393/
ı 973; Maskat 1986).
Bütün fıkıh konularının belli bir sistematik içinde yer aldığı bu genel kitaplar yanında belli konulara dair:__müstakil
eserler de kaleme alınmış ve bazı dallarda zengin bir literatür oluşmuştur.
Aynı zamanda fıkıh ilminin bir ölçüde
bağımsızlaşan alt dallarını meydana getiren bu özel konulardan kamu yönetimi ve hukuku "el-ahkamü's-sultaniyye"
ve "siyaset-i şer'iyye ", muhakeme hukuku "edebü' l-kadi", külli kaideler ve
benzer meseleler arasındaki ortak ve
farklı hükümler " el-eşbah ve'n-nezair"
ve "furük". miras hukuku "feraiz" , çeşitli dini ve hukuki sorularla ilgili cevaplar "fetva" , mezhepler arası mukayeseli hukuk "ilm-i hilaf", daha çok günlük
hayatta ka rşılaşılan güçlükler sebebiyle
dini emir ve yasaklara uymayanların bu
fiilieri şekil bakımından hukuka uygun
bir işlemi vasıta kılarak yapmaları "hiyel", genel olarak belediye ve zabıta hizmetleri "hisbe" . devletler hukuku "siyer·. hukuki belgeler "şürüt ve sicillat"
başlığı altında incelenmiş, bu konulardaki eserler çok defa aynı adı taşımak
la birlikte bazan farklı adlarla kaleme
alınanlar da olmuştur. Kamu maliyesine
dair bazı eserler "Kitabü'I-Harac" ve "Kitabü'I-Emval" başlıklarını taşımaktadır.
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b) Modern Dönem. XIX. ve özellikle de
XX. yüzyılda İslam dünyasının Batı ile
olan yakın temasının siyasetten eğiti
me, ekonomiden hukuka, milletlerarası
ilişkilerden bilgi üretim ve iletişim imkan ve teknolojisine kadar çeşitli alanlarda görülen zihni ve yapısal köklü değişimin bir sonucu da İslami ilimlerin,
bu arada fıkıh ilminin yeni bir anlayış
ve metotla ele alınması ihtiyacını gündeme getirmesi olmuş, netice itibariyle
bu yeni dönemde gerek şekil ve sistematik, gerekse muhteva açısından farklı ve zengin bir fıkıh literatürü ortaya
çıkmıştır. Şüphesiz Batı hukukunun İs
lam ülkelerindeki kanunlaştırmalara ve
adli teşkilata, ayrıca hukuk eğitim ve
anlayışına olan derin etkisinin de bu ülkelerdeki geleneksel fıkıh kültürünün
ve literatürün yeni bir şekil ve anlatım
la ele alınıp ifade edilmesi ihtiyacının duyulmasında önemli payı olmuştur. Bu ihtiyaç başlangıçta, Batı ülkeleri kanunlarının İslam ülkeleri tarafından aceleci ve
biraz da ölçüsüz bir şekilde iktibas edilmesine ve Batı hukukunun baskın etkisine karşı müslüman hukukçuların dindarlık ve milliyetçilik duygularına dayalı
bir reaksiyonu ve öze dönüş özlemi olarak görülebilirse de ileriki dönemlerde ·
İslamtaşma yönündeki güçlü kamuoyunun etkili olmaya başlaması, İslam hukuku eğitiminin ve araştırmalarının yaygınlaşması, İslam hukukuna dayalı çeşitli uygulama ve kurumsallaşma örneklerinin artması sonucu literatürün de
belirli bir ilmi olgunluğa, tutarlı ve uzlaş
macı bir çizgiye ulaştığı söylenebilir.
Bir karşılaştırma yapmak gerekirse
klasik dönem fıkıh literatüründe belli
bir sistematik şekil ve sıra içinde fürü- i
fıkhın bütün konularını kapsamayı amaçlayan eserler çoğunlukta iken ve konular da meseleci (kazüistik) bir metotla ele
alınmışken modern dönemde bu amaç
ve metot hemen hemen tamamen terkedilmiş, bunun yerine klasik literatürde yer alan fıkhi hükümlerden, yaklaşım tarzından ve fer'i meselelere getirilen çözüm örneklerinden hareketle İs-

lam hukukçularının bir alandaki genel
ilke ve doktriner görüşleri ortaya konmaya çalışılmış, böylece hukukun alt bilim dallarında İslam hukukunun genel
ve nazari hükümlerini inceleyen, bunu
klasik literatürden örneklendiren çalış
malar yaygınlık kazanmıştır. Modern dönem literatüründe klasik eserlerdeki sistematik yapı, hatta alt bilim dalı adlandırmaları terkedilerek fıkhın konuları
İslam anayasa hukuku, İslam iktisadı,
muamelat hukuku, ahval-i şahsiyye, islam ceza hukuku gibi modern hukuk bilim daliarına ve sistematiğine göre incelenmeye başlanmıştır. Buna ek olarak her bir İslam ülkesindeki fıkıh literatürünün şekil ve muhteva açısından o
ülkede yürürlükte bulunan pozitif hukukun ve bu hukuka kaynak teşkil eden
Batı ülkesi hukukunun etkisinde kaldığı
da söylenebilir. Öte yandan, yeni dönem
fıkıh literatüründe konuların belirli bir
fıkıh mezhebine göre değil genelde karşılaştırmalı olarak incelendiği, ancak Şia
fıkhı ile Sünni fıkhı arasında bir mukayeseden çok Sünni fıkıh ekaileri ve müstakil müctehidler arasında karşılaştır
maya veya Batı hukukuyla mukayeseye
ağırlık verildiği, eserlerde müelliflerin ilmi dirayetiyle de bağlantılı olarak mezhepterin ve müctehidlerin görüşleri arasında tercih ve tenkitlere de yer verildiği görülmektedir. Modern literatürün
böyle bir eklektik karakter taşımasın
da, şüphesiz ki son yüzyılda ictihad hareketinin yeniden canlanmasının ve her
araştırmanın bir nevi ictihad faaliyeti
hüviyetini taşımasının rolü olduğu kadar,
fıkıh mezheplerinin ibadetler ve ahval-i
şahsiyye alanında kalan ferdi bir tercih
olarak görülüp hukukun diğer alanlarında mezhepler arası bir kanunlaştır
maya gitme ihtiyaç ve uygulamasının
ağırlık kazanması da etkili olmuştur.
Müslüman hukukçuların kaleme aldı
modern fıkıh literatürünün çoğunda
Batı hukukuyla mukayeseye yer verilmekle birlikte, bunların önemli bir kıs
mında doktriner ve ilmi manada, tarihi ve sosyokültürel bağlantıları da göz
önünde bulunduran bir mukayeseden
ziyade bütünüyle savunmacı bir yaklaşı
mın ve alternatif bir hukuk sistemi
üretme çabasının hakim olduğu, bunun
da söz konusu eserlerden yararlanmayı
menfi yönde etkilediği dikkati çekmektedir. Ayrıca bu eserlerde konular ele
alınırken Kur'an ve Sünnet'e dayalı hukuki hükümlerle asırlar boyu bu öz etrafında oluşan hukuk kültürünün birbiğı

