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Fıkhl ve itikadl mezhepterin çoğunlu
ğu kurucusu sayılan kişilerin isimlerine 
nisbette adiandınidığı ve öylece meşhur 
olduğu gibi. hicri ilk iki yüzyılda Küfe mer
kezli olarak Irak bölgesinde başlayan ve 
daha sonraki yüzyıllarda giderek gelişip 
yaygınlaşan Irak fıkhı, bu fıkhın meto
doloji . doktrin ve sistematiğinin oluş

masında en büyük paya sahip bulunan 
imam-ı Azam Ebü Hanife'ye nisbetle Ha
n efi mezhebi (Hanefiyye) olarak adlandı

rılmış. bu mezhebe mensup olan fakih
lere ve bu mezhep görüşüyle amel eden 
kişilere de Hanefi (çoğul u HanefiyyGn, 
ahnaf) denilmiştir. 

L KURULUŞU ve YAYILMASI 

Hanefi mezhebinin doğuşunun Ebu 
Hanife'den önce Irak bölgesinde ortaya 
çıkan re'y ekolüyle (ehl-i re'y) sıkı bir bağ
lantısı vardır. Küfe şehrinin Hz. ömer 
devrinden itibaren giderek artan bir hız
la ilim ve kültür merkezi hüviyetini kazan
masında şüphesiz en büyük pay, başta 
Abdullah b. Mes'üd ve Hz. Ali olmak üze
re buraya yerleşen 1 SOO civarında saha
biye aittir. Bölgede sahabenin öğretimini 
başlattığı Kur'an ve hadis bilgisi, hoca
talebe münasebetine dayanan ve gide
rek genişleyen ilmi halkalarla sonraki ne
sillere aktarılmış. yeni nesiller tarafından 
farklı üsllıplarla da olsa re'y ve ictihad
la zenginleştiriterek devam ettirilmiştir. 
Bölgede oluşan fıkhl gelenek ve anlayı
şın. tabiin dönemi fakihlerinden ibrahim 
en-Nehai'den (ö. 96/714) itibaren "Irak 
fıkhı" (Irak ekolü) olarak anılması ve Me
dine merkezli Hicaz fıkhına (ehl-i hadis) al
ternatif bir ekol olarak görülmeye başlan

ması (İbn Abdülber, ll, 158) böyle bir ge
lişmenin sonucudur. Hatta mensupları
nın çoğunluğu Hicaz (Medine) bölgesinde 

bulunan hadis ekolünün ehl-i re'ye mu
halefetinin ve iki farklı temayüle mensup 
fakihler arasındaki fıkhi tartışmaların 
ehl-i re'yin ekolleşme sürecini hızlandır
dığı söylenebilir. 

Hadis ve re'y ekaileri arasındaki ihtila
fın sadece hoca-talebe, muhit. rivayet 
geleneği ve malzeme farklılığından do
ğan bir gruplaşmadan ibaret olmayıp me
tot ve prensip itibariyle de aralarında 

bazı temel tercih farklılıklarının bulun
duğu görülür. Irak fıkıh ekolünde oluşu
mun ilk dönemlerinden itibaren göze çar
pan en bariz özellik. müslümanların o 
gün için karşı l aştıkları veya çözümünü 
merak ettikleri meselelere Kur'an ve Sün
net'e dayalı bilginin re'y ve ictihadla zen
ginleştirilmesi suretiyle cevap aranması. 
farazi fıkha ve kıyas. istidlal gibi isimlerle 
anılan akli mu hakerne ile dini bilgi ve hü
küm üret me usulüne nasların izin verdi
ği ölçüde ağırlık verilmesi olmuştur. Ha
nefi fıkhının da hareket noktasını teşkil 
eden bu geleneğin oluşmasında , hoca
talebe ilişkisi içinde devralınan ilmi me
tot ve geleneğin payı kadar bölgenin ken
dine has şartlarının etkisi de vardır. Erne
viler döneminde birçok farklı kültür ve 
medeniyetle yakın temas içinde olan, 
farklıırk ve din mensupları ile değişik sos
yal grupların bir arada yaşadığı Irak böl
gesi, birçok siyasi ve fikri hareketin de 
yoğunlaştığı bir merkez durumundaydı. . 

Öte yandan Kufe'nin Fars ve Yunan kül
türüne aşina olan ve akli ilimlerde bir hay
li birikimi bulunan H! re bölgesine yakınlı

ğı da zikredilmelidir. Bundan dolayı tabi
In döneminden itibaren bölgede canlı bir 
ilim ve kültür hareketinin ve re'y faaliye
tinin bulunduğu görülür. Ancak Irak fık
hının tabiln nesiinde değil , ll. (Vlli.) yüz
yılın ortalarında tebeu't-tabiln ve müte
akip nesil sayılan Ebu Hanife ve öğrenci
lerinin döneminde sistemleşip ekolleş
mesinin, uzun bir süre daha Irak fıkhı ve 
mensupları ehl-i re'y olarak anılsa da ile
riki dönemlerde ve neticede Ebu Hani
fe'ye nisbet edilen bir mezhep olarak te
şekkül etmesinin makul sebepleri de ol
malıdır. 

Bu sebeplerden biri. Ebu Hanife'nin 
etrafında teşekkül eden ictihad şu rası ve 
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fıkıh akademisinin önceki nesillerden ken
dilerine intikal eden Kur'an ve hadis bil
gisini, re'y ve yorumları dikkatlice incele
yip özümseyerek hayatın bütün alanları
nı kapsayacak şekilde geliştirip genişlet

meleri, böylece gerek fert gerekse top
lum ve yönetim açısından ihtiyaca cevap 
verebilir bir bütünlük ve zenginliğe ka
vuşturmalarıdır. Her ne kadar, Şah Veliy
yullah ed-Dihlevl'nin de aralarında bulun
duğu bazı alimler Ebu Hanife fıkhının ib
rahim en-Nehai fıkhından fazla farklı ol
madığı kanaatini taşısalar da (Hüccetul
lahi'l-baliğa, ı. 534) Ebü Hanlfe'nin. sa
habe ve tabiln döneminde Irak bölgesin
de oluşan zengin ilmi mirası hocaları ve 
görüştüğü çeşitli alimler vasıtasıyla ya
kından tanıma ve kavrama imkanı bul
duğu . etrafındaki seçkin ve yetişkin öğ
rencileriyle birlikte değişen şartlara ve 
çoğalan fıkhl meselelere paralel olarak 
ve kendini ibrahim en-Nehai de dahil ta
biin dönemi fakihlerinin, hatta belli sayı

da sahabenin ictihadı ile bağlı hissetme
yerek önceki nesillerden devralınan bu 
zengin mirası yeniden değerlendirip sis
temleştirdiği ve o gün için ferdi ve içti
mal hayatın bütün yönlerine cevap vere
bilen bir bütünlüğe kavuşturduğu görü
lür. Söz konusu bu bütünlüğün sağlan
masında, Ebu Hanife'nin etrafında me
seleleri farklı açılardan mütalaa edebilen 
birçok mesai arkadaşının ve öğrencisinin 

bulunması elbette büyük rol oynamıştır. 

ll. (VIII.) yüzyıl Irak fıkhı içinde Ebü Ha
nife ve öğrencilerinin görüşlerinin yanı 
sıra Osman ei-Betti. ibn Şübrüme, ibn 
Ebu Leyla gibi çağdaşı fakihlerin görüş
leri de yer almakla birlikte bu dönemde 
otuşan fıkhl birikimin ileriki dönemlerde 
Ebü Hanife'ye nisbet edilmesinin bir di
ğer sebebi, Ebü Hanife'nin hem akranla
rı arasında ve öğrencileri katında üstat ol
ması, hem de görüşlerinin bu fıkıh dokt
rin ve geleneği içinde gerek keyfiyet ge
rekse kemiyet itibariyle ağırlık taşıması
dır. 

öte yandan t abiln döneminde re'y ve 
ictihad faaliyetinin. biraz da yeni coğraf

yalara taşma ve yeni kültürlerle karşılaş
manın tabii sonucu olarak alabildiğince 
genişlemesi ve uç noktalara doğru açılma 
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istidadı göstermesi, bu hareketin kont
rol altına alınması ve belirli bir ilmi disip
lin ve metoda kavuşturulması ihtiyacını 
doğurdu. Çünkü metodu ve ilmi gelene
ği bulunmayan, cüreteve tepkiye dayalı 
bir re'y ve yorum faaliyetinin Kur'an ve 
hadis merkezli geleneksel dini bilgi ve bi
rikimi ciddi ölçüde tehdit ve tahrif edebi
leceğinin, ümmetiçinde kargaşa ve ayrı
lıklara yol açabileceğinin ipuçları vard ı . 

Nitekim hadis mecmuaları, musannefler 
ve rivayet tefsirleri de dahilliteratürde 
tabiln ve tebeu't-tabiln alimlerine izafe 
edilen birçok farklı görüşe rastlanabil
mekte ve bu dönemdeki ictihadlarda son
raki dönemlerde görülmeyen bir çeşitli
lik ve zenginlik müşahede edilmektedir. 
Bu dönemde re'ye karşı "mezmum re'y" 
adlandırılmasıyla belli bir tepkinin oluş

masının temelinde de serbest re'y hare
ketinin geleneksel dini öğretiyi ve yaşan
tıyı temelden değiştireceği kaygısı ve bu
na karşı önlem alma çabası yatmaktadır. 

Bu kaygı ve çabanın , dış etkilere daha 
açık olan Irak bölgesinde tebeu't-tabiln 
döneminden itibaren daha da artmış ol
ması tabiidir. Bölgede hadisçiterin zayıf 
bir sesle de olsa temsil ettiği hadis fıkhı, 
genelde re'y ve yoruma kapalı özelliği se
bebiyle değişen şartlar ve çözüm bekle
yen meseleler karşısında yetersiz kalır
ken Ebu Hanife ve öğrencilerinin temsil 
ettiği re'y fıkhı, geleneksel dini öğretiyi 
makul bir yorumla geliştirip naslarla re'y 
arasında dengeyi kurması ve serbest re'y 
hareketini de belirli bir çizgiye oturtınası 
sebebiyle döneminde ilgi odağı olmuş. 

sonraki dönemin alim ve müct ehidleri 
arasında rağbet görmüş. fıkhın bu me
tot ve çerçevede geliştirilmesi fikri ağır
lık kazanmıştır. E bO Hanife'nin arneli (fık
hi) alandaki re'y ve yorumculuğuna karşı 
itikadi alanda Selefilik sayılabilecek or
ta ve muhafazakar bir yol takip etmesi
nin de ona duyulan güveni arttırd ığı söy
lenebilir. 

Fıkıh mezheplerinin teşekkülünün, İs
lam medeniyetinin gelişimi ve islam'ın ya
yılması ile aynı zaman diliminde buluşma
sı tesadüfi değildir. Otuz yıl süren Hule
fa-yi Raşidln dönemi ve yaklaşık bir asır 

süren Emeviler devri İslam'ın yayılma, 
devletin ve İslam medeniyetinin kuruluş 
aşaması, Il. (VIII.) yüzyılın ortalarına doğ
ru başlayan Abbasller dönemi ise devle
tin bütün kurumlarıyla yerleşmesi , İslam 
medeniyetinin gelişme süreci olma özel
liği taşır. Yeni ve ihtilaflı meselelerin gi
derek çoğaldığı ve fakihlerce farklı çö
zümlerin benimsendiği bir ortamda orta 
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seviyede bir ferdin fıkhi tartışmalara ka
tılması . hatta gelişmeleri yakından takip 
etmesi mümkün olmadığından güvendi
ği bir fakihin veya mezhebin görüşünü 
alıp onunla amel etmesi kendisi için tek 
çıkar yol olmuştur. Aynı şekilde yargıla

mada güven ve istikrarı sağlamak, ka
nun ve yargı önünde insanlara eşit dav
ranmak da toplumda adaletin tesisi ve 
devletin bekası için ön şart niteliğini ta
şıdığından gelişen İslam devletinin te
mel meselelerinden birini teşkil etmeye 
başlamıştır. O zamana kadar halifeler ta
rafından re'sen tayin edilen ve tayin edil
diği bölgede bağımsız olarak görev ya
pan müctehid- kadıların toplumda ada
letin sağlanmasında inisiyatif ve dirayet
lerine de bağlı olarak aktif bir rol ayna
dıkları ve bu konuda yeterli oldukları doğ
rudur. Ancak İslam coğrafyasının geniş
lemesinin ve taklit zihniyetinin giderek 
yaygınlaşmasının tabii sonucu olarak her 
bölgeye müctehid bir kadı gönderilmesi 
imkanının azalması, öte yandan yargıla
mada düzen ve istikrarı sağlama ihtiya
cının belirgin bir hal alması, HarOnürre
şid'den itibaren Abbasi halifelerini bu ko
nuda tedbir almaya sevketmişti. Bu or
tamda Ebü Hanife ve öğrencilerinin ge
liştirip sistemleştirdiği Irak fıkıh ekolü, 
hem fertler hem Abbasi yönetimi açısın
dan bu amaçları gerçekleştirme yönün
de önemli bir fırsat teşkil etmiştir. 

Fıkıh mezheplerinin ve islami ilimierin 
diğer alanlarındaki mezhep ve ekollerin. 
adına nisbet edildikleri müctehid ve ön
derlerden bazan birkaç yüzyıl sonra be
lirli arnillerin etkisiyle ve tabii bir seyir 
içinde teşekkül ettiği bilinmektedir. Ha
nefi mezhebi de gerek Ebu Hanife'nin 
gerekse ilk nesil öğrencilerinin vefatların
dan çok sonra bu adla anılmaya ve mez
hep olarak belirginleşmeye başlamıştır. 
Bu sebeple Ebu Hanife'ye mezhep kur
ma niyet ve girişiminin izafe edilemeye
ceği, hatta onun ve öğrencilerinin "mez
hep kurucusu" olarak nitelendirilmeleri
nin bile kelimenin gerçek anlamı itibariy
le doğru olmayacağı açıktır. Öte yandan 
Ebu Hanife merkezli ll. (VIII.) yüzyıl Irak 
fıkhının ekolleşip sonraki dönemlerde hem 
müslüman halk hem alim ve yöneticiler 
tarafından mezhep olarak algılanması 
ve giderek İslam coğrafyası üzerinde ya
yılması sonucunu doğuran birtakım se
beplerin de bulunması kaçınılmazdır. Özel
likle mezhepler arası tartışmalar ve mez
hep taassubuna dayanan bazı izahl arın 

da etkisiyle bir kısım tarih, tabakat ve 
menakıb kitaplarında bu gelişmeleri tek 

bir sebeple açıklama. böylece kendi övgü 
ve tenkitlerine sağlam bir zemin hazırla
ma temayOlünün bulunduğu doğrudur. 

Ancak tarih boyunca bütün İslam coğraf
yasına yayılarak hicrl ilk birkaç asırdan 
sonra bütün müslümanların hukuki
arneli hayatını yakından etkilemiş ve yön
lendirmiş olan ve günümüzde de hala ge
çerliliğini koruyan fıkıh mezhepleri vakı
asının değişik ve farklı seviyede birçok se
beple açıklanması ve bu sebeplerin etki
lerinin dönem ve bölgelere göre devamlı 
değişebileceğinin de bilinmesi gerekir. 
Sebepterin bu çeşitliliği ve değişebilirliği 
saklı kaimak kaydıyla. Hanefi mezhebi
nin kuruluş ve yayı lmasını mezhep ima
mının öğrencilerinin faaliyeti, mezhep fık
hının tedvini. kadılık-resmi mezhep uy
gulaması gibi birtakım sebeplerle açıkla
mak mümkündür. 

a) Öğrencilerin Faaliyeti. Ebu Hanife'
nin, bir bakıma ictihad şOrası da sayılabi
lecek ders halkasında ve ilmi muhitinde 
bulunan arkadaş ve öğrencilerinin faali
yetleri, Hanefi mezhebinin teşekkülü

nOn ve yayılmasının temel sebeplerinden 
birini teşkil etmiştir. 

Muvaffak b. Ahmed ei-Mekki'nin nak
lettiğine göre, döneminde Irak fıkhının üs
tadı olan Hammad b. Ebu Süleyman'ın 
( ö. 120/738) vefatından bir süre sonra 
Ebu Hanife'ye hocasının yerine ders hal
kasının başına geçmesi teklif edilmiş, E bO 
Hanife de bunu ancak hocasının ders hal
kasından en az on kişinin bir yıl boyunca 
ilim meclisine devam etmesi şartıyla ka
bul edebileceğini bildirmişti (Mena~ıbü 

Ebi Hanife, 1, 61 ). Onun bu şartı ileri sür
mesi, hem öteden beri devam edegelen 
ilmi ge l eneği koruma hem de bu ilim 
meclisini ictihad şOrası şeklinde düzenle
me arzusunu gösterir. Öte yandan daha 
önce tek bir halkadan ibaret olan meclise 
yeni halkalar da ilave ederek fıkıh araş
tırma ve eğitimini amaç ve muhteva ba
kımından zenginleştirmiştir. 

Ebu Hanlfe'nin, hacası Hammad'dan 
sonra Küfe gibi çeşitli bölgeler ve kültür
ler arasında köprü konumundaki canlı 
bir ilim merkezinde yaklaşık otuz yı l ders 
okuttuğu, ilim meclisinin başında bulun
duğu ve bölge fıkhını temsil ettiği göz 
önünde tutulursa, onun ders halkasına 
iştirak ederek ilmi müzakerelerde bulu
nan ve kendisinden fıkıh öğrenen öğren
cilerinin sayısının birkaç bine ulaştığı yö
nündeki rivayetler mübalağalı sayılmaz. 
Ancak bu konuda hocalık-talebelik ilişki
sinden ziyade aynı ilim meclisinde bulun-



ma. ilim halkasına ve ilmi müzakereye 
katılma yani sohbet ölçüsü esas alındı
ğından kaynaklarda "Ebu Hanife'nin as
habı" olarak sayılan kişilerin az sayıda da 
olsa bir kısmı onun akranı sayılabilecek 
arkadaşları konumundadır. 

Ebu Yusuf. Muhammed b. Hasan eş
Şeybanl. Züfer b. Hüzeyl başta olmak üze
re ileri gelen öğrencilerinin müstakil müc
tehid mi, yoksa kaide ve usul itibariyle 
Ebu Hanife'ye tabi olan mezhepte müc
tehid mi sayılmaları gerektiği alimler ara
sında tartışmalıdır (İbn Abidln, Reddü'l
mu/:ıtar, I. 77; M. Ebu Zehre, s. 438-440). 
Ancak Ebu Hanlfe'nin, mezhebin usul ve 
esaslarını belirleyen ve etrafında yer alan 
öğrencilerine onu dikte ettiren bir hoca 
konumunda olmadığı, fıkhl meselelerin 
çeşitli yönlerde ve seviyelerde yetişkin 
ilim erbabından oluşan ictihad ş urasında 
serbestçe tartışıldığı, bazan tartışmala
rın günlerce sürdüğü ve mezhebin usul 
ve metodolojisinin bu süreç içinde belir
ginleştiği düşünülürse. imarnın ileri ge
len öğrencilerini Irak fıkıh ekolünün mi
marı müstakil müctehidler olarak gör
mek mümkün olur. Esasen bu kişilerin 
Ebu Hanife'nin vefatından sonraki ilmi 
faaliyetleri de bu fikri güçlendirmekte
dir. 

Gerek Ebu Hanife'nin gerekse mezhe
bin ilk nesiini teşkil eden Ebu Yusuf. imam 
Muhammed, Züfer. Hasan b. Ziyad gibi 
müctehidlerin yetiştirdiği öğrenciler özel
likle Harizm, Batı Türkistan, Horasan ve 
Maveraünnehir gibi halkı yeni müslüman 
olmuş bölgelere giderek hocalarının gö
rüşlerinin tanınmasında, benimsenme
sinde ve yayılmasında etkin rol oynamış
lardır. Mesela Bezzazl, Ebu Hanife'nin 
800 civarında öğrencisinin isimlerini men
sup oldukları bölge ve şehirleri de belirte
rek zikreder (Mena~ıbü'l-imami'l-A'?am, 
s. 491-5 ı 8). Verilen dağılım dikkatle ince
lendiğinde imarnın o günkü İslam dün
yasının birçok bölgesinden öğrencisinin 
bulunduğu, Mısır ve Suriye'den çok az, 
Mekke, Medine, Yemen, Bahreyn, Musul 
gibi şehir ve bölgelerden sınırlı sayıda öğ
rencisi varken öğrencilerinin yarıya ya
kınının Küfe. Basra ve Bağdatlı olduğu, 
geriye kalan önemli bir kısmının da Ah
vaz. İsfahan, Hemedan, Rey, Cürcan. Ne
se, Merv, Buhara, Semerkant, Belh, Ha
rizm gibi Irak'ın doğusundaki önemli mer
keziere mensup bulunduğu görülür. Bu 
öğrencilerden önemli bir kısmı daha son
ra kendi bölgelerinde ders halkaları oluş
turarak talebe yetiştirmiş veya kadı ola
rak görev yapmış, neticede doğrudan 

veya dalaylı olarak Ebu Hanife merkezli 
Irak fıkhının özellikle İslam'ın yeni yerleş
mekte olduğu alanlarda tanınmasını ve 
yayılmasını sağlamıştır. Kaynaklarda ba
zı öğrencilerden, sırf üstatlarından aldık

ları ilmi ve üstatlarının görüşlerin i yay
mak için değişik bölgelere dağılan, bir
çok öğrenciden de bölgesinde Ebu Hani
fe veya Irak fıkhını ilkyayan ve dönemin
de üstat (imam) olarak benimsenen kim
seler olarak söz edilir. Mesela Muvaffak 
b. Ahmed ei-Mekkl. Ebu Hanife'nin öğ

rencilerinden Abdülazlz b. Halid'in Tir
miz ve Çaganiyan'da (Mena~ıbü Ebi lfa· 
nf(e, 1, 63), Kureşl. Muhammed b. Halid 
ei-Hanzall'nin Esterabad'da, Hüseyin b. 
Hafs ei-Hemedanl'nin İsfahan'da, İsmail 
b. Elyesa' ei-Kindl'nin Mısır'da (el-Ceua
hirü'l-muçlıyye, I, 438-439; ll, 108; lll, 
151-152). Makrizi de Abdullah b. Fer
ruh'un Mısır ve Kuzey Afrika'da (el-ljıtat, 
ll, 333; ayrıca bk. Kureşl, ll, 32 ı) hocala
rının görüşlerini ve Irak fıkhını tanıtıp 
yaydıklarını kaydederler. 

b) Tedvin Faaliyeti. Hanefi mezhebinin 
kurulup yayılmasının başta gelen bir di
ğer sebebi de Ebu Hanife ve öğrencileri
nin ortaya koydukları fıkhl birikimin ken
di dönemlerinden itibaren tedvin edilme
ye başlanması ve bu faaliyetin ileri dönem
lerde artarak devam etmesidir. Bazı fet
vaların ve fıkhl malumatın Ebu Hanife'
den önceki dönemlerde yazılmaya baş
landığı, mesela Kadi Şüreyh, İbrahim en
Nehai ve Hammad b. Ebu Süleyman'ın 
fıkhını ihtiva eden fıkıh mecmualarının 
bulunduğu (Sezgin, 1/3, s. 16-21) ve bu 
yönde bir geleneğin bir hayli yerleştiği 
doğru olsa bile Küfe merkezli Irak fıkhı

nın ilk defa Ebu Hanife döneminde siste
matik ve kapsamlı bir şekilde tedvin edil
meye başlandığı bilinmektedir. Kaynak
larda fıkhl meselelerin Ebu Hanife'nin 
oluşturduğu. her biri ictihad ehli sayılan 
ve Muhammed Hamlduilah tarafından 
"fıkıh akademisi" ve "kodifikasyon heye
ti" olarak nitelendirilen (Zeki Ve/idi To
gan 'a Armağan, s. 374-376) kırk kişilik 
bir mecliste tartışıldığı, bu meclise hal
kın ve diğer talebelerin katılmasına izin 
verilmediği, tartışmalar belirli bir sonu
ca ve olgunluğa ulaşınca kaleme alındığı, 
bu sebeple Irak (Hanefi) fıkhının bu mec
lis tarafından ve özellikle de aralarında 
Züfer b. Hüzeyl, Ebu Yusuf. DavGd et
Ta!, Esed b. Amr ei-Becell, Yusuf b. Halid 
es-Semt!, Ebu Mutl' ei-Belhl, Nuh b. Ebu 
Meryem, Muhammed b. Vehb, Afiye b. 
Yezld gibi fakihlerin bulunduğu on kişilik 
bir heyet tarafından tedvin, tasnif ve ter-
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tip edildiği kaydedilir (Hüseyin b. Ali es
Saymerl, s. 2, I 07; Muvaffak b. Ahmed 
ei-Mekkl, I. 66; Kureşl, I. 378; Muham
med Hamldullah. s. 377-378). Mesela Hü
seyin b. Ali es-Saymerl, Esed b. Amr ei
Becell'nin, Kureşi ve Leknevl de Nuh b. 
Ebu Meryem'in Ebu Hanife'nin fıkhını ilk 
tedvin eden kişi olduğundan ve bundan 
dolayı "cami'" lakabıyla anıldığından söz 
ederler (Atıbaru Ebf Hanife, s. 2; el-Ce
uahirü'l-muçlıyye, ll, 8; Feua'idü'l-behiy
ye, s. 222). Aynı şekilde imarnın meclisi
ne otuz yıl süreyle devam eden Yahya b. 
Zekeriyya'nın ve on yedi yıl devam eden 
Ebu Yusuf'un da tedvinde aktif görev al
dıkları bilinmektedir (Hüseyin b. Ali es
Saymerl, s. 93, 107; Kureşl, lll, 586; Bez
zazl, ll, 57; M. Zahid el-Kevserl, Hüsnü 't
te~adi, s. ı 3). 

Dönemin ilim ve öğretim geleneğinde 
yazdırma (im la) usulünün bir hayli yaygın 
olması ve·EbG Yusuf'a da el-Emô.li adıy

la bir eser nisbet edilmesinin yanında 
(Sezgin, 1/3, s. 54). Ebu Hanife'nin vefatı 
sırasında imam Muhammed'in on sekiz 
yaşında olduğu ve kitaplarında yer alan 
fıkhl tartışmalarla hacalarma nisbet et
tiği görüşleri daha sonra hafızasından 
yazdığım var saymanın zorluğu göz önün
de bulundurulursa. birçok müellifin Ebu 
Hanife'yi fıkıh ilmini ilk tedvin eden kişi 
olarak tanıtınası ve Irak fıkhının onun dö
neminde tedvin edildiğini belirtınesi (me
sela bk. Muvaffak b. Ahmed ei-Mekkl, 1, 
393-394, M. Ebu Zehre, s. 189) yanlış ol
maz. Öyle anlaşılıyor ki burada tedvinle 
veya çeşitli kaynaklarda rastlanılan "Ebu 
Hanife'nin kitapları" ifadesiyle, Ebu Ha
nlfe'nin ilim meclisinde cereyan eden fık
hl tartışmaların ve beliren temayüllerin 
çeşitli öğrenciler tarafından yazılması, 

Ebu Yusuf ve imam Muhammed'in eser
lerinin de bu mecliste tutulan notlar ve 
derlenen bilgilerden hareketle kaleme 
alınmış olması kastedilmektedir. 

Hanefi fıkhının tedvininde şüphesiz ki 
Ebu Yusuf'un, özellikle de imam Muham
med'in tartışılmaz bir payı vardır ve on
ların eserleri Hanefi fıkhının iskeletini 
oluşturur. Başta İbnü'n-Neöım olmak üze
re (el-Fihrist, s. 286-288) tabakat ve kita
biyat müellifleri bu iki imarnın günümü
ze kadar ulaşan eserleri dışında daha bir
çok kitabından söz ederler. Ebu Yusuf un 
günümüze ulaşan dört eseri, imam Mu
hammed'in "zahirü'r-rivaye" grubunda 
yer alan altı ve "nadirü'r-rivaye" grubun
da yer alan birkaç eseri bile (aş . bk.) Ebu 
Hanife merkezli Irak fıkhını temsil edip 
tanıtacak kapsam ve niteliktedir. O dö-
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nemde fıkhi tartışmaların çok canlı olup 
toplumda büyük ilgi uyandırdığı, fakihle
rin görüşlerinin diğer bölgelere şifahi yol
la kolayca yayıldığı, bu sebeple de Irak fık
hının tanınması ve mezhebin teşekkülü 
için tedvinin bu kadar gerekli olmadığı 
düşünülebilir. Ancak başta imam Muham
med ve Ebu Yusuf olmak üzere Ebu Ha
nife'nin öğrencilerinin ele alınan konular, 
ileri sürülen fikirler ve dayanılan nakli ve 
akli delillerle birlikte dönemlerindeki Irak 
fıkhını sistematik tarzda tesbit ve kay
deden eserleri, hem görüşlerin bu müc
tehid imarnlara aidiyeti konusunda gü
venilir bir kaynak olmuş. hem de bu mez
hebin fıkhının bilinmesini ve sonraki ne
sillere aktarılmasını kolaylaştırmıştır. 

Kaynaklarda, Ebu Hanife'nin Horasan 
ve Batı Türkistan'a giden öğrencilerinin 
ellerinde Irak fıkhını ve üstatlarının gö
rüşlerini yansıtan ve çoğu günümüze ulaş
mayan çeşitli kitapların bulunduğundan 
söz edilir. Mesel!'~ EbO Hanife'nin öğren
cisi ve EbO YOsufun ders arkadaşı EbO 
Muti' el-Belhi'nin, fıkhın çeşitli a lanları

na ait 4000 meseleyi ve bu meselelerle 
ilgili yorumlarını toplayan kitabını gös
terdiğinde Ebu Hanife'nin onu inceleyip 
bu kadar çok meseleyi deriem iş olması

na hayret ettiği, aynı şekilde Ebu Süley
man ei-Cüzcani'nin Ebu Hanife'ye yeti
şemese de diğer ilk nesil Hanefi mücte
hidlerinden ders aldığı , onların kitapla
rını istinsah ettiği, Horasan bölgesinde 
İmam Muhammed'in telifatının tanıtı
mını yapıp onların yayılmasını sağ ladığı 

belirtilir (Müderris, l, 84-85; krş. Kureşi, 
IV, 627) . Ebu Hanife ve ilk nesil Hanefi 
müctehidlerinin eserlerinin ve neticede 
Irak fıkhının yeni bolgelere ve nesillere 
intikal ettirilip tanıtılmasında bunların 
öğrencileri konumundaki İsmail b. Ham
mad, EbO Süleyman el-COzcani. EbO Hafs 
el-Kebir, Bişr b. Gıyas ei-Merisi, isa b. 
Eban, İbn Semaa, Bişr b. Velid et-Kindi, 
Yahya b. Eksem, Hilalürre'y gibi bir son
raki nesli teşkil eden fakihlerin büyük 
emeğinin bulunduğu, bunların ayrıca fık

hın çeşitli konularında yeni eserler telif 
ettikleri, böylece Hanefi fıkhının tedvini
ne çift yönlü katkıda bulundukları anla
şılmaktadır. Tedvin faaliyetinin bu şekil
de yaygınlaşmasında, Halife Me'mOn dö
neminde (813-833) kağıdın bulunması 

ve ilirnde kullanılmaya başlanmasının da 
önemli rolü olmuştur (Hacvi, ll, I 4- ı 5). 
EbO Ca'fer ei-Hinduvani'den (ö . 362/973) 

rivayet edilen, "E bO Hanife'nin bütün söz
leri, EbO YOsufun el-Emô.lisi, Muham
med b. Hasan'ın en-Nevô.dir ve ez-Zi-
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yô.dô.t'ı tamamen yanıp yok olacak ol
sa onları hafızamdan yeniden yazabilir
dim" şeklindeki sözleri de (Müderris , ı. 

91 ) müteakip nesil fakihlerinin üstatları
nın fıkhına derin vukufiyetleri yanında ilk 
Hanefi müctehidlerinin fıkhi mirasları
nın müdevven bir şekilde ellerde dalaş
tığını göstermesi bakımından kayda de
ğer. 

Ağırlığını E bO Hanife ve arkadaşlarının 
görüşlerinin oluşturduğu Irak fıkhının Ha
nefi mezhebi olarak teşekkülünde bu ilk 
nesillerin tedvin faaliyeti kadar. bu fıkhın 
Irak ve komşu bölge alimleri ve halkları 
tarafından benimsenmesinin ardından 

değişik mezhep sempatizanları ve mün
tesipleri arasında başgösteren ilmi tar
tışmalarla bunun tarafları sevkettiği ted
vin faaliyeti de etkili olmuştur. Bu ikinci 
kademe tedvin faaliyeti, Irak ekolünün 
müdafaasına ve bu ilim muhitinde olu
şan fıkhi anlayışın metodolojisini ve ge
rekçelerini tesbite ağırlık verdiği için, bir 
taraftan insanları ictihad fikrinden uzak
laştırıp taklide yöneltme gibi olumsuz bir 
sonuca sahip olsa bile öte yandan mez
hebin usul ve doktrininin tesbiti yönün
de zengin bir malzeme teşkil etmiştir. Bu 
sebeple ilk birkaç neslin tedvin faaliyeti 
mezhebi tanıtıcı ve kuruluşunu hazırlayı
cı, IV. (X.) yüzyıldan itibaren gelişen ted
vin faaliyeti de mezhebin teşekkülünü 
sağlayıcı ve klasik çerçevesini belirleyici 
bir özellik taşır. 

c) Kadılık ve Resmi Mezhep Uygulama

sı. Abbasi Halifesi HarOnürreşid'in EbO 
Yusuf'u kadılkudat olarak tayin etmesi 
ve bütün kadı tayinlerinde onu yetkili kıl
ması esasen yargılamada düzen ve bir
liğin sağlanması. ülke genelinde hukuki 
istikrar ve güven ortamının kurulması yö
nünde atılmış ciddi bir adım olması ya
nında Hanefi mezhebinin tanınmasına ve 
yayılmasına da hizmet etmiştir. 

Kaynaklarda doğuda Hanefiliğin. batı
da ise Maliki mezhebinin devlet otorite
siyle yayıldığının ifade edilmesi (Ahmed 
Teymur Paşa, s. 9; Ali Hasan Abdülkadir, 
s. 293) veya Makrizi'nin, Ebu Yusuf'un 
170 (786) yılından sonra kadılkudat ol
ması ile birlikte sadece kendi mezhebine 
mensup kimseleri kadı tayin ettirdiği şek
lindeki ta'rizkar ifadesi (el-ljıtat. Il, 333) 

bir yönüyle doğrudur. Ancak İslam top
lumunda IV-V. (X-Xl.) yüzyıla kadar fıkıh 
alanında bugünkü anlamda bir mezhep 
ve mezhebe intisap kavramının bulun
madığı düşünülürse Ebu YOsufun, ara
larında bazı usul ve görüş ayrılığı olsa da 

EbO Hanife'nin müşavere ve ilim mecli
sinde bulunan Irak fıkhına vakıf kimsele
ri kadı olarak tayin ettiği, bununla da ilk 
planda yargılamada birlik ve istikrarı ger
çekleştirmeyi amaçladığı söylenebilir. Bu
nunla birlikte Abbasi Hilafeti'nin Ebu Yu
suf'la başlattığı kadılkudatlık uygulama
sı amaç itibariyle olmasa da sonuç itiba
riyle, özellikle de yeni fethedilen ve halkı 
yeni müslüman olan bölgelerde Hanefi 
mezhebinin tanınıp benimsenmesini ko
laylaştırmıştır. Hanefiliğin teşekkülü ve 
yaydışında kadıların oynadığı rolü. bu ki
şilerin mezheplerini görev bölgelerine em
poze ettikleri ve bölge halkını Hanefileş

tirdikleri şeklinde değilirak fıkhının özü
nü ve metodolojisini iyi kavramış. re'y ve 
ictihadda dirayet kazanmış ve gittikleri 
yerlerde bu çizgide bir fıkhi düşünceyi 
başlatmış veya güçlendirmiş olmaları ile 
açıklamak daha doğru görünmektedir. 
Bu sebeple, mesela E bO Yusuf'un sırf KO
fe fıkhının Suriye bölgesinde de bilinme
si ve yayılması amacıyla İmam Muham
med'i Hakka'ya kadı olarak önerdiği ve 
tayin ettirdiği şeklindeki rivayetleri (Ze
hebi, s. 55-56) genellernek doğru değil
dir. öte yandan özellikle ileri dönemlerde 
kadıların bölgelere gönderilirken o bölge 
halkının mezhebinin göz önünde bulun
durulduğu, bilhassa ahval-i şahsiyye ve 
muamelat hukuku alanında mezhepler 
açısından çoğulcu bir hukuk sisteminin 
uygulandığı düşünülürse kadı tayinleri
nin her zaman bir mezhebin yayılmasının 
sebebi olmadığı, bazan da bu yayılışın so
nucu olduğu görülür. Bundan dolayı dev
let başkanının belli bir mezhebe mensu
biyetini ve kadıların da o mezhepten ta
yin edilmiş olmasını bir fıkıh mezhebinin 
yayılmasının temel sebebi olarak göster
mek yerine bu etkiyi sınırlı ölçüde kabul 
etmek daha isabetlidir. 

EbO Hanife'nin bir defasında, etrafın
da yer alan öğrencilerinden yirmi sekizini 
kadılık yapabilecek, bunlar arasında al
tısını da fetva verebilecek kimseler ola
rak takdim ettiği rivayet edilmekte (Hü
seyin b. Ali es-Saymeri, s. I 52). EbO Yu
suf'un on altı yıl süren kadılık ve kadılku
datlığından başka Ebu Hanife'nin birkaçı 
hariç hemen hemen bütün öğrencileri
nin o günkü İslam coğrafyasının değişik 
bölge ve merkezlerinde kadılıkyaptığı bi
linmektedir. Mesela İmam Züfer'in Bas
ra, NOh b. Ebu Meryem'in Merv, Kasım 
b. Ma'n ve NOh b. Derrac'ın Küfe, Yahya 
b. Zekeriyya'nın Medain, imam Muham
med'in Rakka, Rey ve Horasan, Hafs b. 
Gıyas'ın Bağdat ve Küfe, Esed b. Amr el-



Seeeli'nin Vasıt ve Bağdat, Hasan b. Zi
yad'ın Küfe. İsmail b. Hammad'ın Bağ
dat. Basra ve Rakka, Ömer b. MeymGn 
ve EbG Mutr ei-Belhi'nin Belh kadılığı yap
tığı, sonraki nesil fakihlerin de aynı şekil
de kadı, kazasker ve kadılkudat olarak gö
rev aldıkları kaydedilir. 

Kaynaklarda EbG Yusuf'un kadılkudat
lığından sonra. başta Küfe'nin doğusun

da kalan bölgeler olmak üzere çeşitli böl
gelere kadıların önemli bir kısmının fıkhı 
ictihad veya tahric derecesinde kavramış 
kimseler olduğu, Hanefi fıkhının tedvini
ne ve gelişmesine gerek ravi gerekse mü
ellif olarak önemli katkılar sağladıkları yö
nünde birçok örnek ve rivayete yer veri
lir. Yeni bölgelerde görev yapan ilk birkaç 
nesil kadılarının yetişkinliği, hem bu böl
gelerde Irak fıkhı çerçevesinde bir huku
ki gelenek ve istikrarın kurulmasına hem 
de bu ekol içinde farklı görüş. bölgesel 
şart ve uygulamalardan kaynaklanan ge
niş bir yelpazenin oluşmasına amil olmuş

tur. Diğer bir ifadeyle bu gelişmeler. Ha
nefi hukuk doktrinine yeni bakış açıları 
ve yorumlar kazandıran meşayihler dö
neminin de hazırlayıcısı o lmuştur. Bunun
la birlikte ilk dönemlerden itibaren kadı

ların müctehid hukukçular arasından se
çildiği doğru ise de ülke sınırlarının bir 
hayli genişlediği lll. (IX.) yüzyılın ilk yarı

sından sonra yeni kadılara ihtiyacın hızla 
arttığı ve fakihler arasında taklidin yay
gınlaşmaya ve hoş görülmeye başlaması 
ile tayin edilecek kadının müctehid olma
sı şartında ısrar etmenin bir hayli zorlaş

tığı. bu sebeple ictihad ve fetva derece
sinde olmayan kimseleri de kadı tayin et
me mecburiyetinin ortaya çıktığı anlaşıl
maktadır. 

HarGnürreşid'den itibaren Abbasi hali
felerinin kadılkudatlık makamını ihdas 
edip bu makama, hilafet merkezinin de 
ağırlığı bulunan ve bir bakıma Emevi dö
nemi Hicaz-hadis fıkhına alternatif teş
kil eden Irak fıi<'Jh ekolüne -daha sonraki 
adiandırma ile Hanefi mezhebine- men
sup hukukçuları tayin etmeleri, Abbasi
ler'in hakimiyet alanında özellikle Irak, 
İran , Horasan ve Batı Türkistan'da bu 
mezhebin tanınıp yayılmasında önemli 
rol oynamıştır. IV. (X.) yüzyıl Abbasi kadı
larından Ali b. Muhassin et-TenGhi, ken
di dönemine kadar çeşitli bölgelerde ka
dılık yapan birçok kimseden, "E bO Hani
fe'nin ashabındandı; EbG Hanife ve as
habının mezhebi üzereydi; Irak ehlinin 
mezhebindendi" gibi ifadelerle söz eder 
(örnek olarak bk. Neşvarü'l-mu/:ıac;tara, ı. 

28; V, 212, 214, 230, 237; VI, 10, 36, 42, 

44, 66, 72; VII, 32, 46 , 65). 

Bağdat Abbasi Hilafeti döneminde, ka
dılkudatlığa Hanefi mezhebine mensup 
hukukçular arasından tayin yapılması ge
leneğinin büyük ölçüde korunduğu görü
lür. Mesela Şafii fakihi EbG Hamid el-is
feray]ni'nin halife nezdinde itibar kazan
ması sonucu, bir ara Halife Kadir- Billah'ın 

Hanefi kadılkudat EbG Muhammed Ab
dullah b. Muhammed el-Ekfani'nin yeri
ne Şafii Ebü'I-Abbas Ahmed b. Muham
med ei-Barizi'yi kadılkudat olarak tayin 
etmesinin hem Bağdat'ta hem de doğu 
ilieri arasında çekişmeye ve ihtilafa yol 
açtığı, bu sebeple çok sürmeden bu tayi
nin geri alındığı, bununla birlikte zaman 
zaman Şafii kadılkudatların da görev yap
tığı kaydedilir (Ali b. Muhassin et-TenG
hl, V, 55; Makrlzl, ll, 333-334; Ahmed Tey
mur Paşa, s. 9-10). 

Günümüzde müntesibi bulunmayan fı
kıh mezhepleri hariç tutulursa Hanefili
ğin özellikle Irak'ta ve doğusunda, Maliki 
mezhebinin Hicaz'da, Şafiiliğin Mısır'da. 
Hanbeliliğin de daha geç dönemlerde 
Bağdat'ta ve Hicaz'da yayıldığı bilinmek
le birlikte başta bu mezhep alimlerinin 
gayreti olmak üzere çeşitli arniller sonu
cu her mezhep Endülüs'ten Hindistan'a 
kadar islam coğrafyası üzerinde az veya 
çok tanınıp benimsenmiş, buna bağlı ola
rak da çeşitli şehir ve bölgelere farklı 
mezheplerden kadı tayin edilmiştir. Me
sela Medine'ye önceleri Şafii kadılar gön
derilirken daha sonraları Maliki ve Hane
fi kadıların da görevlendirilmesi (Ka lka
şendl, XII, 253). burada Hanefiliği yayma 
gayretiyle değil bölgede yaşayan Hanefi
ler'in hukuki ihtilaflarını devlet eliyle ve 
kendi mezheplerine göre sonuçlandırma 
politikasıyla açıklanabilir. 

Öyle anlaşılıyor ki Abbasiler'in EbG Yu
suf'la başlattıkları kadılkudatlık ve resmi 
mezhep uygulaması özellikle Küfe'nin do
ğusunda kalan islam coğrafyasında Ha
nefi mezhebinin tanınmasına ve benim
senmesine yol açtığı gibi bu sonuç bu 
bölgelere Hanefi kadı tayinini gerekli kı
lacak bir sebep de teşkil etmiş. neticede 
mezhebin yayılışı ile kadılık Uygulaması 
arasında iki yönlü sebep-sonuç ilişkisine 
benzer bir etkileşim olmuştur. Nitekim 
Makdisi, lll (IX) ve IV. (X.) yüzyıllarda Ni
şabur, Şaş. TGs. Nesa. Buhara. isferayin 
gibi bazı şehirlerde Şafiiler'in çoğalıp ek
seriyeti teşkil etmesiyle buralara Şafii 

kadılarının tayin edildiğini veya duruma 
göre bölgede hem Hanefi hem de Şafii 
iki kadının görev yaptığını kaydeder (A/:ı-
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senü 't-te~asim, s. 311, 323). Maliki-Sevri 
ve Şafii-Zahiri fıkhının yaygın veya etkili 
olduğu Hicaz, Suriye. Mısır ve bazı Irak 
bölgelerine yapılan tayinlerde. Hanefi ka
dılkudatın o bölge halkının mezhebine uy
gun kadı tayini yapmaya özen gösterdi
ği, fakat yine de farklı mezhepten kadı ta
yinleri sebebiyle zaman zaman bazı sıkın
tıların yaşandığı görülür. Bu husus, Ebu 
Yusuf ile başlayan kadılkudatlık müesse
sesi, Bağdat Abbasi Hilafeti döneminde 
uzun bir süre Hanefiler'in elinde bulu
nup resmi mezhep uygulaması genelde 
Hanefilik lehine seyretmekle birlikte ta
rih içinde ortaya çıkan uygulamalar, bu ku
rumun herhangi bir mezhepte olması
nın ülke genelinde bütün kadı tayinleri
nin o mezhebe göre yapıldığı ve bu pren
sibe her dönemde titizlikle uyulduğu an
lamına gelmediğini göstermektedir. Bu 
hüküm, fıkıh mezhepleri arasında müna
zara ve tartışmaların artıp mezhep dokt
rininin oluştuğu bölgeler ve fıkıh mezhep
lerinin yerleşiminin büyük ölçüde tamam
landığı ileriki dönemler için daha da ge
çerlidir. Dolayısıyla ilk dönemlerde bugün
kü anlamda fıkıh mezhebi telakkisinin ol
madığı, ileri dönemlerde ise (V./XI. yüzyı l 

ve sonrası) kadı tayinlerinde bölge halkı
nın mezhebinin göz önünde bulundurul
duğu ve kadının mezhebinin o bölgede 
bir bakıma pozitif hukuk ve kanunlaştır
maya benzer bir işlev gördüğü. halkın 
özel hayatıyla ilgili olarak ferdi mezhep 
ve fetva seçimini de doğrudan etkileme
diği söylenebilir. 

Tabakat müellifleri, İsmail b. Elyesa' ei
Kindl'nin ( ö. 164/781 ı Mehdi- Billah dö
neminde Mısır'a tayin edilen ve bölgede 
EbG Hanife'nin görüşlerinin tanınmasını 
sağlayan ilk Iraklı kadı olduğunu, halkın 
aşina bulunmadığı görüşlerle hüküm ver
diği, mesela hapis cezası uygulamadığı 
gibi gerekçelerle halifeye şikayet edildi
ğini ve Mehdi tarafından aziedildiğini bil
dirirler (Kindl, s. 371-373; Kureşl , I, 438-

439). Yine Hilalürre'y'in öğrencisi ve dö
neminin önde gelen Hanefi fakihlerinden 
Bekkar b. Kuteybe'nin Halife Mütevek-

. kil -Aleilah tarafından 246'da (860) Mı
sır'a kadı tayin edildiği, İbn Semaa'nın 
öğrencisi ve Tahavi'nin hacası Ebu Ca'fer 
Ahmed b. EbG imran'ın da Mısır'da ka
dılıkyaptığı kaydedilir (Leknevl, 14, 55 ; 

Ha evi, ll, 9 ı) . Bu örneklerden, Abbasiler 
döneminde tayin edilen Hanefi kadıların 
da katkısıyla Mısır'da Hanefiliğin giderek 
tanınıp yayıldığı anlaşılmaktadır. 

Fatımiler döneminde Mısır'da. Bağ
dat'a nazire olarak ikinci bir kadılkudat-

5 



HANEFI MEZHEBi 

lık ihdas edilip bu makama ismaill mez
hebinden kişiler tayin edilmiş ve bu çizgi
de bir adli kadrolaşmaya gidilmiş olmak
la birlikte bir ölçüde Maliki ve Şafii mez
hebine de müsamaha gösterildiği , hatta 
bazı dönemlerde Maliki ve Şafii kadıların 

sınırlı yetkilerle görev yaptığı olmuştur 
(Ahmed Teymur Paşa, s. 14). Fatımiler, 

Abbasi Devleti'nin resmi mezhebi olması 

sebebiyle Hanefiliğe karşı tavır almışlar, 
diğer mezhep! ere de ibadetler ve ahval-i 
şahsiyye gibi sınırlı bir alanda göz yum
muşlardır. 

Hanefi mezhebinin Suriye'de yayılışını 
bölgede Selçuklu 1 Türk hakimiyetinin 
başladığı V. (Xl.) yüzyılın ikinci yarısından 
başlatmak doğru olur. Bölgeye Hanefi 
kadıların tayin edilmesi, bazı büyük ca
milerde Hanefi imarnlara görev yaptırıl
ması , Hanefi fıkhının öğretimi için med
rese açılması bölgede Hanefiliğin yayılı
şında hayli etkili olmuştur. Zengi Hüküm
dan Nilreddin Mahmud Zengi 549'da 
(1154) Dımaşk'a girdiğinde şehirde üç 
Şafii, iki Hanbeli medresesine karşılık dört 
Hanefi medresesinin bulunduğu. Nured
din Zengi'nin Hanefi mezhebinin Suriye 
ve Mısır 'da yayılmasında önemli hizmet
lerinin olduğu , bu mezhep fıkhının öğre

tildiğ i medreselerin çoğaltılıp doğu ille
rinden Hanefi alimierin getirildiği , Sela
haddin-i EyyQbt'nin de Kahire'de Hanefi 
fıkhı için bir medrese açtığ ı , sonuçta VII. 
(Xlll.) yüzyılın ortalarına doğru Hanefili
ğin de bu bölgede diğer iki fıkıh mezhebi 
ölçüsünde güçlendiği kaydedilir (Kureşi, 
lll, 439-440; Makrizi, ll , 343; Ahmed Tey
mur Paşa, s. 15; ayrıca bk. Madelung, Ac
tasdo IV Congresso, s. 130 vd.). 

Suriye ve Mısır'ın EyyQbiler'in hakimi
yetine girmesiyle birlikte VI. (XII.) yüzyı

lın ikinci yarısından itibaren Kahire'de ka
dılkudatın Şafiiler'den tayin edildiği. Şafii 
mezhebi yanında Maliki mezhebinin de 
bölgede gerek adiiye gerekse öğretim 
alanında açık bir üstünlüğünün bulundu
ğu belirtilir (Makrizi. ll, 343). Suriye'de Ey
yQbiler zamanında Şafiiler'in özel himaye 
görmesi sebebiyle hem medrese hem de 
nüfus itibariyle Hanefilik ikinci sırada yer 
almıştır. 

Memlükler zamanında, önce Kahire'
de 659'da (1261) ŞafiiTaceddin Abdül
vehhab b. Binti'l-eaz kadılkudat tayin 
edilmişken halkın farklı mezheplere men
subiyetinin doğurduğu sıkıntılar sebebiy
le diğer üç mezhepten de kadılkudat ta
yin edilmesi ve rütbe itibariyle Hanefi ka
dılkudatın Şafii olandan sonra yer alması 

özellikle EyyQbiler dönemindeki gelişme-
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!erin sonucudur (isa m M. Şebarü , /fa<;iı'L

~u<;iat fi 'L-İslam, s. 42-43). Makrizi, Bay
bars' ın M ısır'da Şafii, Maliki, Hanefi ve 
Hanbeli mezheplerinden dört kadılkudat 
tayin ettiğini ve 665'ten (1266) itibaren 
bütün islam şehirlerinde gerek eğitim ve 
din hizmetlerinde gerekse devlet ve mah
keme nezdinde sadece bu dört mezhe
bin tanınıp kabul edildiğini ve bu tarihin. 
ümmetin dört mezheple amel konusun
daki fiili ittifakının başlangıcını teşkil et
tiğini belirtir (el-ljıtat, ll, 344) Makrizi'nin 
bu ifadesinden hareketle başta J. Schacht 
olmak üzere bazı müellifler, Sünni müs
lümanlar arasında dört fıkıh mezhebinin 
hakimiyetini VII. (Xlll.) yüzyılın sonların
dan başlatırlarsa da (An Introduction to 
lslamic Law, s. 65) Makrizi'nin bu tesbi
tini sadece Mısır ve Suriye açısından bir 
yönüyle geçerli saymak gerekir. Çünkü 
IV. (X.) yüzyıl müelliflerinden Makdisi'nin. 
kendi döneminde islam dünyasında fıkıh
ta dört mezhebin bulunduğundan söz 
ederek Hanefi • Maliki, Şafii ve DavGdi (Za
hiri) mezheplerini zikretmesi (AJ:ısenü't
te~asim, s. 37). Sünni kesimde Zahiri 
mezhebinin temsilcilerinin kalmaması ve
ya Şafii mezhebinde erimesiyle ve Han
beliliğin de teşekkü lüyle birlikte yaklaşık 
V. (Xl.) yüzyılın sonlarından itibaren bu
günkü dört mezhebin takarrur ettiği. me
sela Abbasi halifelerinden N asır- Lidinil
lah'ın kadı tayinlerini bu dört mezheple 
sınırlandırdığı, medreselere de yine dört 
Sünni mezhepten hoca tayini yapıldığı 
göz önünde bulundurulursa söz konusu 
bu fiili ittifakı çok daha önceden başlat
mak mümkün olur (bk. Makdisi. The Ri
se o{Colleges, s. 4-6). 

İbn Kesir'in, Memlük Sultanı Baybars'ın 
dönemine tekabül eden 664 (1266) yılın
dan itibaren Kahire'ye ilave olarak Dı
maşk'ta da dört mezhepten kadılkudat 
tayin edildiği yönündeki ifadesi ( el-Bida
ye, Xlll, 300, 308 , 352; XIV, 225; ayrıca 
bk. Kalkaşendi, Xl!, 57), kadılkudatların 
bazı dönemlerde ülkenin değil belirli bir 
bölgenin adiiye nizarnını düzenleyip de
netleyen kimseler olarak görev yaptığını 
göstermesinin yanı sıra Sünni fıkıh mez
heplerinin birçok bölgede -oranları farklı 
bile olsa- müntesibe sahip bulunduğu an
lamına gelir. Bu hükmü Halep'te. Trab
lus'ta hatta Medine'de birden fazla ka
dılkudatın görev yaptığına dair kayıtlar 
da desteklemektedir (ibn Kesir. Xlll, 143; 
Kalkaşendi, Xl!, 36-58, 156, 181; isa m M. 
ŞebarG , /fa<;iı 'L· /s:u<;iat, s. 93, 99, 102, 104). 

Fıkıh mezheplerinin gelişme ve yayıl
ma sürecinde Hanefiliğin belki de en az 

tanındığı ve yayıldığı yer Kuzey Afrika ve 
Endülüs olmuştur. Makdisi Endülüs'te 
sadece Maliki mezhebinin bulunduğunu. 
Hanefi ve Şafiiler'in buradan uzaklaştırıl
dığını, Mısır'a kadar Kuzey Afrika'da ise 
imam Şafii'nin tanınınayıp sadece İmam 
Malik ve Ebu Hanife'nin bilindiğini. Sicil
ya halkının da çoğunun Hanefi olduğunu 
belirtir (A/:ısenü't-te/s:tisim, s. 236-238). 
Makdisi ayrıca Kuzey Afrika'da Hanefili
ğin İmam Muhammed'den fıkıh okuyan 
Esed b. Abdullah sayesinde yayıldığını. En
dülüs'te de başlangıçta Hanefiliğin yay
gın olduğunu . fakat Malikiler ile Hanefi
ler arasında ihtilafın daha fazla büyüme
sini önlemek ve uygulamada birliği sağ
lamak için Hanefiliğin engellenip Maliki 
mezhebinin özel himaye gördüğünü ila
ve etmekteyse de Afrika'da İmam Mu
hammed'in görüşlerini ve eserlerini ta
nıtan kişinin Kayrevan'da kadılık yapan. 
Maliki fıkhının tedvin ve tanıtımında da 
önemli rol oynayan Esed b. Furat olması 
gerekir. Nitekim Makrizi Afrika'da önce
leri sünen ve asarın yaygın olduğunu. bu
rada Hanefiliği ilk defa Ebu Hanife'nin 
öğrencisi Abdullah b. Ferruh'un (ö. 175/ 
791 ) tanıttığım ve mezhebin Afrika kadı
sı Esed b. Furat ile güçlendiğini ( el-ljıtat, 
ll, 333; ayrıca bk. Kureşl, ll, 320-321 ), İ bn 
Ferhun da 400 (1009) yılına kadar diğer 
birçok bölgenin yanı sıra Kuzey Afrika'da 
da Hanefiliğin yaygın olduğunu. ancak 
bölgede giderek Malikiliğin hakim duru
ma geldiğ i ni belirtir ( ed-Dibficü '1-mü?
heb, s. ı 2-13) . Öyle anlaşılıyor ki siyasi ik
tidarların kazai birliği sağlama amacıyla 
kadı ve kadı'l-cemaaları Maliki mezhebin
den tayin etmesi ve resmi mezhep uy-

. gulamasına gitmesi, bölgede Hanefiliğin 
yayılma hızının kesilmesinin ve giderek 
gerilemesinin temel sebebini teşkil et
miştir. 

Hanefi mezhebinin yayılmasında özel
likle Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin 
rolü büyüktür. Selçuklu Hükümdan Tuğ
rul Bey'in Nişabur, İsfahan, Hemedan gi
bi Hanefiliğin nisbeten az tanındığı yer
lere Hanefi kadı ve imamlar tayin ettiği ve 
ülke genelinde Hanefiliğin güçlenmesin
de önemli payının bulunduğu kaydedi
lir (bk. Madelung, Actasdo IV Congresso, 
s. 125 vd.). Nizamülmülk zamanında söz 
konusu tutumun Şafiilik lehine bir hayli 
yumuşamış olması gibi bazı ara dönem
ler istisna edilirse bu politikanın Büyük 
Selçuklular ve Anadolu Selçukluları za
manında ana hatlarıyla devam ettiği, ka
dıların Hanefi mezhebinden tayin edilmec 
sinin ve mahkemelerde ağırlıklı olarak 



Hanefi fıkhının uygulanmasının bu dev
letlerin ve bunların devamı olan Osmanlı 
Devleti'nin genel siyaseti olduğu görülür. 
Ancak Selçuklu döneminde ve Osmanlı
lar'ın ilk zamanlarında kadı teratlarında 
hükümlerin Hanefi mezhebine göre ve
rilmesi yönünde açık bir kayda rastlan
mamaktadır. Anadolu ve Rumeli'deki Os
manlı mahkemelerinde, XVI. yüzyıla ge
linceye kadar hukuki birlik ve istikrarı 
sağlayabilmek için ağırlıkl ı olarak Hanefi 
mezhebi uygulanmış, sosyal ihtiyacın ve 
hakkaniyet hukukunun gerektirdiği bazı 
durumlarda ise zaman zaman diğer mez
heplerin görüşlerinden de faydalanılmış
tır. Ancak bu faydalanmanın sınırlı oldu
ğunu ve davacıların mahkemede dört 
mezhepten dilediklerini seçme hakları
nın bulunmadığını ilave etmek gerekir 
(Aydın, s. 111-1 12). 

Osmanlılar'da XVI. yüzyıldan sonraki 
kadı teratlarında ve müftü menşurların
da kaza ve fetvanın Hanefi mezhebine 
göre verileceği tasrih edilmiş, hatta Ha
nefi mezhebi içinde farklı görüşlerin bu
lunması halinde doktrinde en sahih gö
rüş olarak kabul edilen kavillerin esas 
alınması istenmiştir. Anadolu ve Rume
li'de bu uygulama titizlikle sürdürülmüş. 
fakat Mekke. Medine, Halep, Kudüs, Ka
hire gibi ahalisinin önemli bir kısmı Ha
nefi mezhebi dışındaki mezheplere men
sup olan yerlerde bir Hanefi başkadının 
başkanlığında diğer mezheplerden de ka
dı lar (naib) ve Hanefi mezhebinin yanı sı
ra diğer mezheplerden de müftüler tayin 
edilerek mezhep mensupianna bilhassa 
özel hukuk alanındaki ihtilaflarının kendi 
mezheplerine göre çözülmesi ve cevap
landırılması imkanı getirilmiştir (a.g.e., 
s. ı ı 3). Mısır'daki uygulama XIX. yüzyıla 
kadar böyle devam etmiş, 180S'te Meh
med Ali Paşa zamanında mahkemelerde 
hükümlerin Anadolu'da ve Rumeli'de ol
duğu gibi sadece Hanefi mezhebine gö
re verilmesi esası getirilmiş, bu uygula
ma XX. yüzyılın başına kadar sürmüştür. 
Selçuklu ve Osmanlılar'daki resmi mez
hep uygulamasının neticede ve dalaylı 
olarak Hanefi mezhebinin yayılışına hiz
met ettiği doğru olsa bile, bu devlet yö
neticilerinin doğrudan Hanefiliği ülke 
genelinde yayma ve hakim kılma gibi 
bir amacının bulunmadığı açıktır. Resmi 
mezhep uygulaması. diğer İslam ülkele
rinde görüldüğü gibi mümkün olduğu öl
çüde hukuki birlik ve istikrarı sağlayabil
mek için bir yöntem olarak seçilmiş ve o 
dönemde bir bakıma kanuniaştırma gö
revi ifa etmiştir. Esasen Osmanlılar'da 

belli dönemlerde el-Mul)tô.r, Kenzü'd
deJsa'iJs, el-ViJsaye, Dürerü '1-J:ıükkô.m, 
MülteJsa'l-ebJ:ıur, Cô.mi'u'l-fuşuleyn gi
bi Hanefi mezhebi içindeki kuwetli görüş
leri belirten eserlerin müftü ve kadılar 
arasında el kitabı olarak rağbet görme
si de aynı politikanın devamı mahiyetin
dedir. 

d) Diğer Sebepler. Fıkıh mezheplerinin 
kuruluş ve yayılmasına tekabül eden kla
sik dönemde İslam toplumlarında eğitim 
öğretim, tedvin. ilmi münazara ve mü
nakaşalar. dini hizmetlerin ifası, kadılık 
gibi faaliyetler çok defa iç içe olduğundan 
bir fıkıh mezhebinin tanınıp benimsenme
sin de, bu tür faaliyetlerin değişik oran
larda da olsa birlikte etkili olduğunu ka
bul etmek gerekir. Ancak bu faaliyetler, 
mezheplerin benimsen ip yayılması süre
cinin belki de en zahiri sebeplerini teşkil 
eder. Bununla birlikte bir bölgede her
hangi bir fıkıh mezhebinin benimsenme
sinde gerek o fıkıh mezhebinin doktrin 
ve temel tercihlerinden gerekse bölge 
halkının konum, imkan ve sosyokültürel 
şartlarından kaynaklanan başka sebep
lerden de söz edilebilir. 

İslam toplumunda orta seviyedeki bir 
ferdin ictihad derecesinde bilgi elde et
me ve üretme, arneli hayatını da bu bil
gilerle yönlendirme imkanına sahip olma
sı nazari olarak mümkün görünse bile fi
iliyatta toplumun büyük bir kesiminin iba
detleri nde, özel hayatlarında ve ikili iliş
kilerinde herhangi bir fıkıh mezhebine 
göre hareket etme ihtiyacı içinde bulun
duğu açıktır. öte yandan yargılama ve uy
gulamada birliği sağlayabilmek amacıyla 
İslam devletlerinin tarihi süreç içinde. 
bir bakıma kanuniaştırma sayılabilecek 
resmi mezhep uygulamasına gitmek zo
runda kaldıkları, ayrıca hukuki düşünce 
ve çözüm üretmede ekolleşmenin ve be
lirli bir gelenek oluşturmanın faydası da 
bilinmektedir. Öyle anlaşılıyor ki bu tabii 
ihtiyaç ve yöneliş. hem fert ve toplum pla
nında fıkıh mezheplerinin hayatiyet kay
nağı olmuş. hem de fıkıh mezheplerinin 
gelişim yönünü ve seyrini belirlemiştir. 
Yukarıda sözü edilen zahiri sebeplerin 
sonuç vermesi de bunu hazırlayan ve ko
laylaştı ran bu tabii ortamla açıklanma
lıdır. Bu ortamın bütün fıkıh mezhepleri 
için genel ve kural olarak eşit bir imkan 
oluşturduğu söylenebilirse de her mez
hebin ancak kendi bünyesine uygun bir 
zeminde gelişebileceği, bundan dolayı fı
kıh ekalleriyle sosyal ve toplumsal çevre 
arasında belli ölçüde bir bağın kurulması 
gerektiği de inkar edilemez. 
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Toplumda yerleşik örf ve adetlerin, ge
nel temayül ve sosyokültürel şartların o 
toplumun bir fıkıh mezhebine yatkınlığı
nı zorlaştırdığı veya kolaylaştırdığı açık
tır. Farslılar'ın, İslam fetihleri ve mede
niyetiyle birlikte yıkılan devlet ve mede
niyetlerine olan özlemlerini ve din kardeş
leri olan müslüman Araplar'a karşı içlerin
de engel olamadıkları burukluk ve tepki
lerini, itikadl ve fıkhl alanda İmamiyye, 
Ca'feriyye-Zeydiyye gibi mezhepleriyle 
ifade etmeleri ve çoğunluğa karşı bu şe
kilde ayrı bir blok oluşturmaya kendileri
ni daha hazır görmeleri veya Kuzey Af
rikalılar'ın Hicaz (Malikl) fıkhını kendi sa
de hayat tarziarına ve kültür seviyeleri
ne daha uygun bulmaları gibi (ibn Hal
dun, ııı, 1054-1055) Maveraünnehir. Ho
rasan. Hint, Batı Türkistan vb. yeni fet
hedilen bölgelerde yaşayan ve Arap ol
mayan kavimlerin de Hanefıliği kendi örf 
ve adetleri ne, bakış açılarına ve tabiatıa
rına daha uygun bulmuş olmaları muh
temeldir. Çünkü bu bağlamda Hanefilik, 
dinin arneli yönünün anlaşılmasında re'y 
ve ictihadı ön planda tutarak Hicaz-Arap 
toplumunun baskın örf ve telakkilerini 
kısmen yumuşatan ve farklı muhitlerce 
daha kolay benimsenebilen bir anlayışı 
temsil etmiştir. Diğer bir ifadeyle hukuki 
telakki ve kurumlar onu besleyen sosyal, 
kültürel ve ekonomik şartlarla sıkı sıkıya 
bağlı olduğundan islam'ın ilk dönemlerin
den devralınan hukuki telakki ve kurum
ların aynı ortak paydaya sahip Hicaz böl
gesinde daha ağırlıklı olarak devam et
mesi veya nasların lafzına bağlılıkla yeti
nen ve bölgesine bakılmaksızın ehl-i ha
dis diye adlandırılan kimselerce olduğu 
gibi kabullenilmesi çok tabii hatta gerek
li karşılanırken bu şartların kısmen de
ğiştiği toplumlarda, mesela Irak bölge
sinde kısmen farklı yorum ve yaklaşımla
rın gündeme gelmesi de aynı ölçüde tabi
ilik arzetmektedir. Hatta o günkü Mek
ke, Medine, Şam ve Irak gibi önemli ilim 
merkezlerinin her birinde, biraz da her 
fikri hareketin karşı fikirleri beslemesi
nin tabii sonucu olarak re'y ve hadis yan
lısı iki temayülün mevcut olduğu. ancak 
ehl-i re'y hareketinin Irak bölgesinde da
ha baskın bulunduğu bilinmektedir. Ha
nefiler'in, içtimal şartların daha etkili ol
duğu muamelat. kısmen de ahval-i şah
siyye ve ukübat alanında zaman zaman 
cumhura nisbetle bir hayli farklı bakış 
açıları ve çözümler getirmiş olmasında 
böyle bir bağlantının rolü bulunduğu gi
bi bu durum, mezhebin yeni fethedilen 
ve İslamiyet'le yeni tanışan bölgelerde ka-

7 
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bul görmesini ve yayılmasını kolaylaştırı
cı bir rol de oynamıştır. 

öte yandan fıkıh mezheplerinin yayılı
şında ve İslam coğrafyasındaki yayılış yö
nünde, o mezhep imamının ve müct ehid
lerinin diğer bölgelerle iletişim imkanı, 
mesela hac yolu üzerinde bulunması da 
önemli bir sebep olarak kaydedilir. İbn 
Haldun, Maliki mezhebinin Kuzey Afrika'
da neredeyse tek hakim mezhebi olma
sını Medine'nin o bölge halkının hac yolu 
üzerinde bulunması ile ve Hicaz'ın onlar 
için adeta dış dünyaya açılan pencere 
konumunda oluşuyla açıklar (Mu~addi
me, lll, 1055). Makdisl de Evzai'nin fıkıh 
imamlarından biri olduğu halde mezhe
binin tanınmamış ve yayılmamış olması

nı Şam'ın o günkü konumu itibariyle hac 
yolu üzerinde bulunmayışma bağlar (AJ:ı 

senü't-te~aslm, s. 144). Bundan hareket
le, Irak'ın doğu ilieri için Hicaz bölgesine 
geçit ve İslam dünyası ile irtibat noktası 
teşkil etmesinin Hanefiliğin teşekkülün
de ve doğu bölgelerinde öncelikli olarak 
yayılmasında ciddi ölçüde etkili olduğu 
söylenebilir. 

Diğer birçok sebep gibi eğitim ve öğre

tim faaliyetinin de fıkıh mezheplerinin, bu 
arada Hanefiliğin yayılışıyla karşılıklı se
bep-sonuç ilişkisi şeklinde bir bağlantı
sı olmuştur. Bununla birlikte t edrls faa
liyetinin mezhebin yayı lı ş sebebi olma
sından çok sonucu olması niteliğ i ağır ba
sar. İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren 
çok amaçlı olarak kulianılan mescid ve ca
mil er aynı zamanda bir eğitim ve öğre

tim kurumu gibi hizmet vermiş, buralar
da genelde halka açık olarak kurulan ilim 
meclisleri ve ders halkaları fıkıh öğreti

minin ilk ve en yaygın şeklini teşkil etmiş
tir. Fıkıh kültür ve birikiminin iyice geliş
tiği dönemlerde büyük şehirlerdeki cami 
ve cami külliyelerinde kurulan ve zaman 
zaman halife onayı ile faaliyet gösteren 
düzenli ders halkalarının IV. (X.) yüzyıldan 
sonra iyice belirginleştiği görülür. Bağ
dat'ta IV. (X.) yüzyılda önce Kerhl, ardın
dan Cessas ile önemli bir atılım yapan Ha
nefi fıkıh öğretimi, Cessas'ın öğrencileri 
EbG Bekir Muhammed b. Musa ei-Hariz
ml, KudGrl, Hüseyin b. Ali es-Saymerl, 
Dameganl. EbG Abdullah Muhammed b. 
Yahya ei-Cürcanl gibi fakihlerle daha da 
gelişmiş olup kaynaklarda, V. (Xl.) yüzyıl
da Bağdat ve civarında Hanefi fıkıh öğre
timinin düzenli şekilde yapıldığı birçok 
mescid ve ders halkasından veya bir ne
vi medreselerden söz edillr (G. Makdisi, 
BSOAS, s. 17-23). 
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Nuayml. Şam'da ilk Hanefi medresesi
nin 49 1'de (1098) kurulan Sadiriyye Med
resesi olduğunu belirtir ( ed-Daris fi tarl
I:Ji'l-medaris, ı. 573) . Selçuklu hakimiyetiy
le birlikte Suriye bölgesinde kurulmaya 
başlanan Hanefi medreselerinin Nured
din Mahmud Zeng'i'nin özel himayesiyle 
arttığı ve doğudan getirilen Hanefi hu
kukçuları ile güçlendirildiğ i, EyyGb'iler dö
neminde Hanefi fıkhı öğretiminin Mısır'

da da önemli bir mesafe kaydettiği gö
rülür. Nizamülmülk tarafından 459'da 
( 1 067) başta Bağdat olmak üzere Basra. 
Musul, Herat, Belh, Amül, İsfahan, Nlşa
bur gibi önemli merkezlerde kurulan Ni
zamiye medreseleri EyyGb'iler ve Mem
lükler devrinde V (Xl) ve VI. (XII.) yüzyıl
larda Hicaz. Suriye, Filistin, Mısır'da, Mu
vahhidler'den itibaren Kuzey Afrika'da, 
Anadolu Selçukluları tarafından VII. (XIII.) 
yüzyıldan itibaren Anadolu 'da kurulan 
medreseler diğer dini ilimierin yanı sıra 
fıkıh öğretiminin, bu arada mezhebin 
bölgedeki yaygınlık derecesine uygun bir 
önemde Hanefi fıkhının düzenli bir şekil
de eğitim ve öğretiminin yapıldığı kurum
lar olmuştur. Mesela Nuayml. Suriye böl
gesinde VI-X. (XII-XVI.) yüzyıllarda faali
yet gösteren elli iki Hanefi medresesi 
hakkında bilgi verir (a.g.e., 1, 473-650) . 

İslam dünyasında V. (Xl.) yüzyıldan iti
baren devlet büyüklerinin himayesinde ve 
genelde vakıf statüsünde kurulan, çok 
defa da belirli bir veya bir iki mezhebin 
fıkhının öğretimine tahsis edilen bu med
reselerdeki tedris ve tedvin faaliyeti ya
nında fıkıh mezheplerinin İslam coğraf
yasının her bölgesine yayılıp yerleşmesi
nin ardından saray ve ilim çevrelerinde fa
kihler arasında baş gösteren münazara 
ve münakaşalar, bir yönden doktrinel fık
hın gelişmesine hizmet ettiği gibi bir yön
den de taklidin ve mezhep taassubunun 
artıp yaygınlaşmasına yol açmıştır. Şah 
Veliyyullah, IV. (X.) yüzyıldan itibaren mez
hep kavramının yerleşip taklidin başladı

ğını söylerken (Hüccetullahi'l-baliğa, I, 
557) Gazzal'i de dönemindeki (V./Xl. yüz
yıl) mezhep münakaşalarının nüfuz ka
zanma, bilgili görün me, mezhep taassu
bu ve dünyevl menfaat elde etme gibi 
amaçlarla yapılışından, eectel ve hilaf ilm
inin bu amaçlara hizmet etmekte olu
şundan uzun uzun şikayette bulunurken 
(iJ:ıya', ı. 61 -70) bunu kastetmektedir. 
Meriakıb, tabakat ve tarih literatürün de. 
çeşitli dönemlerde sarayda veya halka 
açık meclislerde fakihler arasında ce
reyan eden fıkhl münazaralar ve mezhep 
taassubunun yol açtığı gruplaşmalar ve 

mezhepler arası mücadelelere dair ör
nekler çoktur. Mesela IV. (X.) yüzyıl mü
elliflerinden Mak.dis'i, döneminde Sicis
tan'da Hanetiler'le Şafiiler'in arasının ger
gin olduğunu, mezhep taassubu sebebiy
le kan döküldüğünü. Serahs, Belh, Se
merkant da dahil birçok bölgede az veya 
çok böyle bir gerginlik ve taassubun bu
lunduğunu, padişahın ve saray erkanının 
huzurunda mezhep içi ve mezhepler ara
sı ilmi münazaraların sıkça yapıldığını be
lirtir (AJ:ısenü't-te~aslm, s. 310,323, 336, 
339). Bütün bu gelişmelerden Hanefi 
mezhebi de payını almış. gerek tedris ve 
tedvin faaliyeti gerekse Hanefi fakihleri
nin genelde Şafii- Zahiri fakihleriyle yap
tığı münazara ve münakaşalar bir yönüy
le Hanefi fıkıh doktrininin gelişimine hiz
met ederken diğer yönden IV. (X.) yüzyıl
da başlayan mezhep taassubunu ve tak
lit geleneğini ileriki dönemlerde daha da 
güçlendirmiştir. Selçuklu döneminden ön
ce de var olan Hanefi-Şafii çatışması, Sel
çuklu yönetiminin Eş'ari -Şafii bl okiaş
ması karşısında Matürldl- Hanefi görü
şüne destek vermesi Matürldiliğin Türk
ler arasında, Hanefiliğin de ülke genelin
de yayılmasını arttırdığı gibi Şafii-Hanefi 
çatışmasını da bir hayli hızlandırmış. böl
gelerin köklü ve büyük ailelerinde belli 
bir mezhebe bağlılık geleneği hakim ol
duğundan zaman zaman aileler, şehir ve 
bölgeler arası çatışma ve gerginlikler ya
şanmıştır (birkaç örnek için bk. Made
lung, Actasdo IV Congresso, s. 138- 139). 

Netice itibariyle, başta EbG Hanife ve 
ilk Hanefi imamlarının tedrls ve tedvin 
faaliyeti, öğrencilerinin üstün gayreti ve 
Abbas! Devleti'nin kadılkudatlık ve resmi 
mezhep uygulaması olmak üzere birinci 
ve ikinci derecede etkili olan birçok se
bep sonucunda Hanefi mezhebi önce KG
fe merkezli olarak Irak bölgesinde tanı
nıp teessüs etmiş, giderek Horasan, Ha
rizm, Batı Türkistan, Sicistan, Sind ve 
Bengal gibi doğu bölgelerinde ağırlıklı ola
rak benimsenip yayılmıştır. Kitleler halin
de İslamiyet' e girdikleri IV. (X.) yüzyıldan 
itibaren Türkler arasında Hanefi mezhe
binin daima hakim mezhep konumunu 
koruduğu ve mezhebin Selçuklular ve Os
manlılar vasıtası ile Anadolu ve Balkan
lar'a girdiği görülür. Makdis'i'nin verdiği 
bilgilerden, Hanefiliğin IV. (X.) yüzyılda 
Yemen'in San'a ve Sa'de bölgelerinde yay
gın olduğu (AJ:ısenü't-te~aslm, s. ı 32), Fi
listin, Kuzey İr.an. Kafkasya ve Azerbay
can'da bir iki bölge hariç çoğunlukta bu
lunmadığı (a.g.e. , s. 180, 379), HGzistan, 
Sicistan, Rey, Taberistan, Fars, Kirman 



gibi bölgelerde ise özellikle Şafii-Zahiri 
mezhebiyle. yer yer de ehl-i hadis ve Han
beli ekolüyle dengeli bir dağılım göster
diği. Hanefiliğin bunlardan özellikle Türk 
bölgelerinde daha yaygın olduğu anlaşıl
maktadır (a.g.e., s. 31 ı , 336, 339, 356-357, 
359, 365,391, 39 5,415,439, 44i, 468-
469, 481) . İbn Haldün da döneminde (VIII./ 
XIV. yüzy ıl) Hanefiliğin Irak. Hint. Çin, Ma
veraünnehir ve iran'da yaygın olduğu bil
gisini vermekle birlikte (Mu~addime, III, 
I 05 2) özellikle İran 'la ilgili tesbitinin ihti
yatla karşılanması gerekir. 

Hanefi mezhebinin ortaya çıkışı ve ya
yılışından günümüze kadar İslam dünya
sının içtimal ve siyasi hayatında büyük de
ğişiklikler olmuş. yeni İslam ülkeleri ve 
bölgeleri doğmuş. büyük göç hareketleri 
yaşanm ış . bu arada mezhepterin İslam 
coğrafyası üzerindeki dağılım ve yoğun
luk oranları da kısmen değişikliğe uğra
mıştır. öte yandan İslam dünyasının Sün
ni kesiminde son yüzyıldaki İslam huku
kuna dayalı kanunlaştırmalarda. idari ve 
hukuk1 düzenlemelerde. ekonomik ve si
yasal organizasyonlarda, İslam hukuku 
araştırma ve yayınlarında. genelde asır
lar boyu zenginleşerek gelişen İslam hu
kuk kültürü bir bütün olarak ele alındığ ı 

ve bütün fıkıh mezhepleri göz önünde bu
lundurulup eklektik bir yol takip edildiği 
için, muayyen bir fıkıh mezhebine men
subiyetin önemi daha çok ibadetler ve 
kısmen de ahval-i şahsiyye alanında sı
nırlı kalmaya başlamıştır. 

Ana hatlarıyla ifade etmek gerekirse 
günümüzde Türkiye, Balkanlar. Bosna
Hersek. Ukrayna. Kırım. Azerbaycan. Kaf
kasya. Kazan. Ofa. Ural. Sibirya ve Türkis
tan Türkleri. Çin. Mançurya ve Jap~nya 
müslümanları. Afganistan. Horasan. Be
IGcistan. Siyam (Tayland), Hint, Keşmir. 

Pakistan ekseriyetle Hanefi'dir. Yemen. 
Hicaz, Mısır. Filistin. Cezayir ve Tunus'ta 
Hanefiler'in sayısı oldukça az. Etiyopya, 
Suriye ve Irak'ta ise nisbeten daha faz
ladır. 

Il. DOKTRİNİN GELİŞİMİ 

Hanefi fıkıh ekolü, ilk iki (VII ve VIII.) 
yüzyılda Irak bölgesinde doğup gelişen 
ehl-i re'y ve Irak fıkhı içinde tabii bir se
yir takip ederek meydana çıktığı için mez
hebin hukuk doktrininin ve metodolojisi
nin oluşmasında ilk dönemlerin belirgin 
bir etkisinin bulunması tabiidir. Bununla 
birlikte Hanefi fıkhı asıl Ebu Hanife ve öğ
rencilerinin görüşleri etrafında oluşmuş. 

Ebu YGsufun telifleri ve özellikle imam 
Muhammed'in zahirü'r-r ivaye eserleri 

( a ş . bk.) doktrinin tesbitinde ve belirgin
leşmesinde önemli katkıda bulunmuş. çe
ş itli bölgeiere dağılarak eğ itim . tedvin ve 
kadılıkla meşgul olan sonraki nesil Ha
nefi fakihlerince de bu doktrin zeng inleş

tirilerek geliştirilmiştir. Ancak Hanefi mez
hebinin bölgelere yayılışı değişik vesileler
le farklı zamanlarda gerçekleştiği. mez
hebin hukuk doktrininin gelişimi de ge
niş bir coğrafya üzerinde ve birkaç yüzyı
lı bulan değişik çaba ve katkılar sonucu 
tamamlandığından doktrinin tarihi geli
şimini ana çizgilerle belirli zaman dilim
lerine ayırarak açıklamak oldukça zordur. 
Bu konuda belki de en sağlıklı yol. ilk bir
kaç nesil Hanefi müctehidinin. literatüre 
yansıyan tasnifterin de yardımıyla fert ve 
grup olarak ele alınıp onların teliflerinin 
ve diğer ilmifaaliyetlerinin mezhep dokt
rininin oluşmasına katkısını belirlemeye 
çalışmaktır. Bunu yaparken de eserleri 
günümüze kadar ulaşan ve mezhep için
de itibar gören fakihlerin yanı sıra görüş
leriyle ve yetiştirdiği öğrencilerle çevre
sinde hayli etkili olan. zikredilen eserlerin 
tedvinine zemin hazırlayıp doktrinin ge
lişmesinde önemli payları bulunan fakih
leri de göz ardı etmemek gerekir. 

Literatürde Hanefi fakihlerinin müte
kaddimln - müteahhirln. selef-halef-me
şayih gibi ayırımları . şeriatta. mezhepte 
veya meselede müctehid. ashabü't-tah
rlc. ashabü't-terclh, ashabü't-temylz şek

linde bir gruplandırma ve derecelendir
meye tabi tutulması (ibn Abidln, Mec
mü<atü'r-resa'il, I, I 1-12; a.mlf. , Reddü 'l
muf:ıtar, ı. 77; Leknevl. s. 6-7) , bir yönüy
le bu fakihlerin mezhep fıkhının oluşu
muna katkılarını ve fı khl dirayetlerini be
lirlemeyi amaçlar. 

ll l. (IX.) yüzyılın sonuna kadarki Hanefi 
fakihleri mütekaddimln olarak adlandırı
lır (ibn Abidln , Mecmü'atü'r-resa'il, ı. 161) 
ve bunlardan Ebu Hanife ve müctehid öğ

rencilerine selef, sonrakilere de halef t a
bir edilir. Ancak halefi. Şemsüleimme ei
Halvanl öncesine kadar (V./XI. yüzyıl baş

l arı) götürenler de vardır (Leknevl. s. 241 ). 
İbn Abidin'in kaydettiği 300. (913.) yıl sı
nır kabul edildiğinde mütekaddimln taba
kasını. ilk nesil Hanefi i mamları ve müc
tehidleriyle onların öğrencisi olan ikinci ne
sil fakihlerin ve onların yetiştirdiği üçün
cü nesil fakihlerin teşkil ettiği söylenebi
lirse de bu tür adlandırmanın yine de dö
nemlere göre belli ölçüde izafilik taşıma
sı muhtemeldir. İkinci ve üçüncü nesil 
Hanefi fakihlerinin hemen hemen tama
mının kadılıkyaptığı ve fıkıh alanında ba
zı eserler telif 1 tedvin ettiğ i kaynaklarda 
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zikredilmekle birlikte (Sezgin, 113 , s. 78, 
80-85; ibnü'n-Nedlm, s. 286-29 ı). bu fa
kihlerin önceleri himmetlerini daha çok 
hocalarından devraldıkları ilmi miras ı. 

tedvin edilen eserleri ve ders halkaların
da tutulan notları bir sonraki nesle inti
kal ettirme yönünde yoğunlaştırdığı, ço-
ğu fiilen uygulama içinde bulunduğun

dan devredecekleri fıkıh kültürünü tatbi
kat tecrübesiyle zenginleştirme imkanı 
buldukları . daha çok uygulamayı yansı

tan eserlerin de üçüncü nesil fakihler 
tarafından telif ve tedvin edilmeye baş
landığ ı anlaşılmaktadır. Bunlar arasında , 

Ebu YGsufun ve imam Muhammed'in za
hirü ' r-rMıye eserlerinin ravilerinden olan 
Ebu Süleyman ei-CGzcanl ( ö. 200/8 ı 6 ı ? ıı, 

Ebu Hafs ei-Keblr. lsa b. Eban. Muham
med b. Semaa. Bişr b. Velid ei-Kindl. Hi
lal b. Yahya (ö . 245/860) ve bunların öğ
rencileri sayılabilir. 

Ebu Hanife ve ilk nesil Hanefi fakihleri
nin görüşleri etrafında oluşan fıkıh kültü
rünün lll ve IV. (IX ve X.) yüzyıllarda Irak'
ta ve Küfe'nin doğusunda kalan İslam 
coğrafyasında hızla yayılmasının ardın

dan her bölgede bu fıkhl mirasın bölge
nin kültür ve problemleriyle zenginleşti
rilerek geliştirilm eye başlandığı ve fakih
lerin bulundukları bölge ve şehirlere nis
betle Belh alimleri (meşayi hu Belh). Buha
ra, Irak alimleri gibi bir gruplandırmaya 
tabi tutulduğu görülür. Bu tarz adlandır
ma. bölgelerde tedvine ve muhakemeye 
dayalı fıkıh bilgi ve kültürünün hoca-ta
lebe bağı içinde bir sonraki nesle aktarıl
ması geleneğini ifade ettiği gibi, önceki 
nesillerden devralınan Irak fıkhının her 
bölgede ihtiyaç ve şartlara bağlı olarak 
farklı yönlerde ve zenginlikte geliştiğinin 
ve Hanefi fıkhı içinde alt ekallerin teşek

külünün de habercisi olmuştur. 

Literatürde yer alan "meşayih" tabiri, 
genelde bir bölgede belirli bir fakihin et
rafında t oplanan veya benzer fıkhl t ercih
lere sahip bulunan fakihler grubunu ifa
de etmekte olup meşayih dönemi mü
tekaddimlnin son halkasını teşkil eden 
üçüncü nesil fakihlerle. mesela lll. (IX.) 
yüzyılın ikinci yarısından başlayan ve yak
laşık IV. (X.) yüzyılın sonlarına kadar de
vam eden bir zaman dilimi olarak belir
lenebilir. 

Klasik veya müteahhirln dönemi Ha
nefi fıkıh literatürüne malzeme teşkil 
edecek doktrinel görüşlerin ve farklı yo
rumların önemli bir kısmı bu meşayih 
devrindeki fıkhl gelişmelerin ürünüdür. 
Bu dönem Hanefi fakihlerinin öncekile
re nisbetle daha fazla eser telif ettikleri 
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ve dönemin özellikle ilk nesiinin yargıla
ma hukuku (edebü'l-kadi). vakıf, şürüt ve 
sicillat, hiyel gibi fıkhın alt dallarında ve 
daha çok uygulamaya ve çözümlere yö
nelik müstakil eserler verdikleri görülür. 
Bunlar arasında zamanının Bağdat Ha
nefi fakihi Hassaf (ö. 261/875), Mısır Ka
dısı Bekkar b. Kuteybe (ö. 270/884). Şam, 
Bağdat ve Küfe'de kadılıkyapan Ebu Ha
zi m el-Kadi (ö. 292/905) sayılabilir. Yine 
bu dönem, mezhep imamlarından inti
kal eden bazı görüşlerin serbestçe tartı
şıtıp bunlara aykırı görüşlerin de ileri sü
rülmesi, mezhepler arası mukayeseli hu
kuk ilmi sayılabilecek olan hilafiyat ve ce
delin doğmaya, Hanefi fıkhının klasik eser
lerinin ilk örneklerinin görülmeye baş
lanması ile dikkat çeker. 

Meşayih döneminin ikinci yarısı, aynı za
manda Hanefi fıkıh doktrininin klasik dö
neminin başladığı bir zaman dilimidir. Ha
nefi fıkhını derli toplu şekilde özetleyen 
ve günümüze ulaşan ilk el kitabı olan Ta
hfıvi'nin (ö. 32 1/933) el-Mu]Jtaşar'ı, Ha
kim eş-Şehid el-Mervezi'nin (ö. 334/945) 
İmam Muhammed'in zahirü'r-rivaye eser
lerini özetleyen el-Kô.fi adlı eseri ve Ker
hl'nin (ö. 340/952) el-Mul]taşar'ı, hem 
rivayet hem de o zamana kadarki tatbi
kat itibariyle kuwet kazanmış mezhep 
görüşlerini vermenin yanı sıra klasik dö
nemin de başlangıcını teşkil eden eserler 
olarak anılmalıdır. Bu dönemde Hanefili
ğin yaygın olduğu her bölgede mezhep 
fıkıh geleneğinin ve doktrininin o zama
na kadar birikmiş olan telifatın da yardı

mıyla hoca-talebe ilişkisi içerisinde geliş
tirilerek devam ettirildi ği, mezhep fıkhı

nın dayandığı delillerin ve metodolojinin 
tesbit edilmeye çalışıldığı ve bu ilmi faa
liyetin çeşitli dönem ve bölgelerde farklı 
fakihler tarafından temsil edildiği görü
lür. Mesela Irak bölgesinde Kadi Ebü Ta
hir ed-Debbas ve Kerhi ile devralınıp de-

. vam ettirilen Hanefi fıkıh geleneği, bir 
sonraki nesilde Ebü Ali eş-Şaşi (ö. 344/ 
955) ve Ebü Bekir el-Cessas (ö. 370/981) 
ile, Maveraünnehir'de Ebü Hafs el-Ke
bir'den sonra Hakim eş-Şehid el-Merve
zi, Sebezmüni (ö. 340/952). Ebü Ca'fer 
el-Hinduvani (ö . 362/973) ve Ebü'l-Leys 
es-Semerkandi (ö. 373/983) gibi fakihler
ce temsil edilmiştir. Bu fakihlerin, fıkhın 
füru ve usulü alanında gerek zamanları
na kadar biriken mezhep doktrinini, me
todolojisini ve fıkıh kültürünü yansıtan, 
bir ölçüde de mezhep fıkhını derlerneye 
ve temellendirmeye yönelik eserlerinin, 

10 

gerekse tercih ve ictihadlarının Hanefi 
fıkıh doktrininin gelişimine olan katkısı 
büyüktür. 

V (Xl) ve VI. (XII.) yüzyıllar, Hanefi fıkıh 
doktrininin klasik şekil ve muhtevasını 
kazandığı dönem olarak dikkat çeker. Bu 
dönem fıkıh mezheplerinin yayılmasının 
büyük ölçüde tamamlandığı, cami. külli
ye ve medrese gibi kurumlarda mezhep 
fıkıhlarının düzenli şekilde eğitim ve öğ
retiminin yapıldığı, mezhepler arası ilmi 
münazara ve münakaşaların arttığı, mez
hepterin fıkhi görüş ve esaslarıyla ilgili 
zengin bir kültür ve telifatın biriktiği bir 
zaman dilimi görünümündedir. Bu dö
nemde her bölgede birçok fakihin yetiş
tiği, mezhep fıkhıyla ilgili çoğu günümü
ze kadar ulaşmamış birçok eserin yazıldı

ğı bilinmektedir. V. (Xl.) yüzyıl Hanefi fa
kihleri arasında, Irak'ta mezhebin önem
li el kitaplarından biri olan el-Mul]ta
şar'ın müellifi Kuduri (ö. 428/1037), Ma
veraünnehir'de mezhepler arası muka
yeseli hukuk (hilaf) ilminin kurucuların
dan sayılan Debüsl, mezhep fıkhında hem 
yetiştirdiği talebeleriyle hem ictihad ve 
tercihleriyle belirli bir ağırlığı olan Şem

süleimme el-Halvani, Natıfi. Nasıhi, Ebü'l
Hasan es-Suğdl, Ebu Nasr Ahmed b. Man
sur el-İsbicabl. Ebü Bekir Haherzade, 
Ebü'l-Usr Fahrülislam el-Pezdevi ve Şem

süleimme es-Serahsl (ö. 483/1090) sayı
labilir. Özellikle son iki fakih, usul ve füru 
alanındaki eserlerinin yanı sıra mezhep 
içi ictihad ve tercihleriyle de sonraki dö
nem Hanefi fıkıh literatürü ve fakihleri 
için önemli bir mesnet ve kaynak olmuş
tur. Bu dönem fakihlerinin birçoğu, el
Mebsut ad ı altında zamanına kadar ge
len Hanefi fıkıh doktrinini, rivayet ve icti
hadları toplayan kapsamlı eserler yazmış 

olup bunlardan Serahsi'nin otuz cilt ha
linde matbu olan eseri mezhep fıkhını de
lilleriyle birlikte aktarması yönünden ay
rı bir önem taşır. 

V. (Xl.) yüzyılda belli bir istikrar ve ol
gunluk kazanan mezhep doktrininin, çe
şitli bölgelerde VI. (XII.) yüzyılda yetişen 
Hanefi fakihleriyle ve onların tedris ve te
lif faaliyetiyle daha da geliştirildiği, geniş 
bir coğrafyada yayılmış bulunan mezhep 
içinde o zamana kadar oluşan fıkhl görüş 
ve temayüllerin değerlendirmeye ve tas
nife tabi tutularak ibadetler. ahval-i şah
siyye, yargılama ve kamu hukuku gibi 
alanlarda tutarlılık, uygulama birliği ve 
istikrarın sağlanmaya çalışıldığı görülür. 
Bu dönemin fakihleri arasında, bir önce
ki neslin öğrencileri olan ve çoğu arasın
da böyle bir ilmi gelenek bağı bulunan 

Ebü Bekir Muhammed b. İbrahim el-Ha
slrl (ö . 500/1 107). Ebü'l-Fazl Osman el
Fazli. Şemsüleimme ez-Zerencerl. Yusuf 
b. Ali el-Cürcant. Ali b. Muhammed el-İs
bicabl, Sadrüşşehid , Necmeddin en-Ne
sen. Tuf:ıfetü'l-fu~ahô., adlı ve sistemli 
fıkıh kitabının müellifi Alaeddin es-Se
merkandi, Tahir b. Ahmed el -Buhfırl, 

Ebü'l-Fazl Abdurrahman b. Muhammed 
el-Kirmanl, el-MuJ:ıit müellifi Radıyyüd

din es-Serahsl, Taceddin el-Kerderi, Ebu 
Hafs Ömer b. Muhammed el-Akıl! ve Ah
med b. Muhammed el-Attabl sayılabilir. 
VI. (XII.) yüzyıl fakihlerinin son halkasını 
teşkil eden, sistem ve metodu itibariyle 
klasik Hanefi literatürü içinde ayrı bir ye
ri olan Bedô.Yu'ş-şanô.'i' ii tertibi'ş-şe
rô.'i' adlı eserin müellifi Kasani, Fetô.vô. 
adlı kaynak eserin müellifi Kadihan ve yi
ne mezhep fıkhının klasiklerinden biri sa
yılan el-Hidô.ye'nin müellifi Burhaned
din el-Merglnanl ( ö. 59311 ı 97). Hanefi hu
kuk doktrininin klasik şekil ve muhteva
sın ı kazanmasında oldukça büyük pay 
sahibidirler. Bu dönem fakihlerinin ge
nelde Maveraünnehir bölgesinde yetiş
tikleri, çoğunun ya mezhep imamlarının 
eserlerine yeni şerhler yazdıkları, ya da 
fer'l meselelere kendilerince veya zaman
larına kadarki Hanefi fakihlerince verilen 
fıkhl cevapları ihtiva eden fetava kitapla
rı kaleme aldıkları göze çarpar. Abdülhay 
el-Leknevi, herhalde devrin biraz da bu 
özelliği sebebiyle, Şemsüleimme el-Hal
vani'den (ö. 452/1060 J?J) Hafızüddin el
Buh3rl'ye ( ö. 693/1294) kadar yaklaşık üç 
asırda gelen fakihleri müteahhirln gru
bunda göstermektedir ( el-Feva'idü '1-be
hiyye, s. 24 I). Bu ifade, mezhep literatü
rünün ilk klasiklerinin bu dönem öncesin
de, yani kuruluş (mütekaddimin) ve meşa
yih döneminde yazılmış ve mezhep dakt
rinin ana hatlarıyla bu dönemde belirgin
leşmiş olduğunu, sonra yazılanların ise bir 
nevi şerh. yeniden ifade ve güncelleş

tirme sayılabileceği şeklinde anlaşıldığın
,da doğru olsa bile doktrinde klasik çizgi
nin oluşumunu belirlemede yetersiz ka
lır. 

Hanefi fıkhının Kasani ve M erginani ile 
hemen hemen klasik gelişmesini tamam
ladığı, mezhep doktrininin, mezhepte yer
leşik ve aykırı görüşlerin değerlendiril

mesiyle ilgili istikrarlı bir çizginin ve ilmi 
bir geleneğin bu döneme kadar belirgin
leştiği, daha sonraki dönemlerde ise ge
niş bir coğrafyada ve dört beş asırlık uzun 
bir zaman diliminde oluşan bu mezhep 
doktrin ve kültürünün ihtisar, şerh, hfışi
ye, nazım türü çalışmalara konu edilip ih-



tiyaç oranında işlenıneye ve zaman za
man yeniden ifade edilmeye çalışıldığı 
söylenebilir. 

Öyle anlaşılıyor ki fakihlerin farklı gö
rüş ve yaklaşımlarının geniş bir yelpaze 
oluşturduğu. gerek ibadetler ve özel hu
kuk gerekse kamu hukuku alanında süb
jektif ve kişisel tercihleri ön plana çıkar
dığı ilk yüzyıllarda hukuki istikrar ve gü
ven ortamına duyulan ihtiyaç kendiliğin

den nasıl ekolleşmeye yol açmışsa aynı şe
kilde ileriki yüzyıllarda mezhepterin için
de benzeri bir gelişme yaşanınaya baş
lanmış; geniş bir coğrafyaya yayılarak bir
birinden oldukça farklı metot. görüş ve 
yorumtarla hayli zenginleşen mezhep 
doktrininin derlenip toparlanması, delil
tendirilerek ve belirli bir metodolojiye 
oturtutarak güçlendirilmesi ve mezhep 
temelinde bir istikrar çizgisinin oluştu
rulması ihtiyacı hissedilmiştir. Mesela Ha
n efi mezhebi içinde imam Muhammed'in 
zahirü'r-rivaye eserlerinden Tahavi ve Ku
dGrfnin el-Mul]taşar'ına ve Hakim eş

Şehld'in el-Kafi'sine. oradan da el-Hi
daye ve Beda'i'e uzanan ana hattın ko
runmaya çalışıtıp nevadir. vakıat ve fetva 
türü eserlerde yer alan fıkhl görüşlerin 
bu çizgi esas alınarak değerlendirme ve 
tasnife tabi tutulması bu anlayışın ürü
nüdür. Müteahhirln dönemi denebilecek 
sonraki yüzyıllarda da bu çizgi ana hatla
rıyla korunacak ve her dönemde mezhep 
doktrini bu çizgi üzerinde yapılan şerh, 
haşiye veya telif faaliyetiyle ve çok defa 
yeni bir ifade ile derlenip topartanmaya 
çahşılacaktır. 

Öte yandan Hanefiliğin IV ve V. (X ve Xl.) 
yüzyıllarda Türkler'in bulunduğu Mave
raünnehir'de ve diğer doğu bölgelerinde 
yayılması ve doktrinin burada bir hayli ge
liştirilmiş olması. Türkler'in İslam dünya
sının diğer merkezi alanlarına yayılması 
ile birlikte Maveraünnehir fıkıh geleneği

nin diğer bölgelere taşınmasına ve bun
dan sonra mezhep doktrininde ağırlıklı 
bir yere sahip olmasına yol açtı . Özellikle 
Türkler'in hakimiyet alanlarında Doğulu 
fakihler özel himaye görmüş, sosyal ve si
yasal prestüi olan mevkileri sıkça işgal et
miş. VII. (XIII.) yüzyıla kadar devam eden 
bu durum Moğol istilası ile tedricen azal
mıştır. Hanefi tabakat kitaplarında V-VI. 
(XI-XII.) yüzyıl Maveraünnehir Hanefi hu
kukçular bir hayli yekün tutar (Kavakçı, 
s. 25 vd.). 

Klasik dönemi takip eden asırlarda hem 
ilk dönemlerden itibaren zenginleşerek 
gelen fıkıh kültürünü ve fetva geleneği
ni, hem de kendi dönemlerindeki fer'l me-

selelere getirilen çözümleri fetava adıyla 
anılan hacimli eserlerinde toplayan Ha
nefi fakihlerinin sayısı artarak devam et
miştir. Bunlar arasında Burhaneddin el
Buhar! ( ö. 6 ı 6/ ı 2 ı 9). Şemsüleimme el
Kerderl ( ö 642/1244). Alim b. Ala ( ö. 786/ 
ı 384). Bezzazl (ö. 827/ ı 424 ı gibi fakihler 
sayılabilir. Ayrıca çeşitli dönemlerde yu
karıda sözü edilen gerekçe ve ihtiyaçtan 
hareketle mezhep doktrinini özetleyen 
eserlerin telifi ve bunlar etrafında olu
şan şerh- haşiye çalışmaları da sürdürül
müştür. Müteahhirln devri Hanefi alim
lerinden Ebü'l-Fazl Abdullah b. Mahmud 
ei -Mevsıll'nin (ö. 683/ı284) el-Mul]tar'ı 

ve onun şerhi el-İl]tiyar li -ta'lili'l-Mul]
tar'ı, Muzafferüddin İbnü's-Saati'nin ( ö . 

694/1295) Mecma'u '1-ba]J.reyn adlı ese
ri. Ebü'I-Berekat en-Nesefi'nin ( ö. 7 ı O/ 
ı 3 ı O) Kenzü'd-de]!:a'i.(>'i ve Tacüşşerla'

nın (VIIl./XIV yüzyı l) Vi]!:ayetü'r-rivaye'
si, mezhebin o zamana kadarki muteber 
kitaplarından bazıları esas alınarak ha
zırlanmış muhtasar metinler olup daha 
sonraki dönemde birçok şerh ve haşiye 
çalışmasına konu olmuştur. Diğer bir ifa
deyle, o zamana kadar olduğu gibi ileriki 
dönemlerde de mezhep içinde ictihad, 
tahric ve tercih yapabilecek seviyede bir
çok fakih yetişmiş. fakat bunların çoğu 
mezhep fıkhına dair yeni bir kitap telif 
etmek yerine mezhebin genel kabul gör
müş muhtasar metinlerine şerh ve haşi
ye yazmayı tercih etmiş, böylece hem 
kendi yorumlarını satır aralarına serpiş

tirme imkanı bulmuş. hem de doktrinin 
klasik çizgisini ve dönemlerine kadar de
vam edegelen fıkıh eğitim ve öğretim ge
leneğini korumak istemiş veya içinde bu
lunduğu şartlar ve hakim telakkiler sebe
biyle buna mecbur olmuştur. 

Muhtasar metinler. daha çok mezhep 
imamlarına ait veya mezhep içinde olu
şan çeşitli görüşlerden biri o zamana ka
darki uygulamalar ve temayüller ışığın
da tercih edilerek kaleme alınmış eserler 
olup genelde mezhep fıkhının ana çizgi
lerini belirleme ve mezhep içinde o za
mana kadar oluşan geleneksel çizgiyi de
vam ettirme yönünde önemli bir rol üst
lenmişlerdir. Bu rol, diğer fıkıh mezhep
leri gibi Hanefiliğin de giderek belli ter
cihler ve ortak metinler etrafında donuk
laşması, mezhep içinde üretilebilecek al
ternatif doktrinel görüşlerin ve çözüm 
önerilerinin peşinen redde mahkGmiyeti 
gibi olumsuz bir ge lişmenin de ana se
beplerinden birini teşkil etmiştir. Bun
dan dolayı asırlar içinde ortaya çıkan çe
şitli muhtasar metinlerintercih veya ter-
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kettikleri fıkhl görüşler arasında ciddi 
bir farklılık görülmez. Metinler üzerinde 
yapılan şerh ve haşiyeler. fıkhın alt konu
ları etrafında o zamana kadar oluşan tar
tışmaları. farklı görüşlerin kabul ve red 
gerekçesini, diğer fıkıh mezhepleriyle mu
kayeseyi vermeyi amaçladığından, Hane
fi fıkıh doktrininin çeşitli dönemlerdeki 
dar açılımlı da olsa boyutlarını takip et
me bakımından ayrı bir önem taşır. Bu 
sebeple Merginanl'nin el-Hidaye'si üze
rine yapılan el-Kif{ıye, el-'İnaye, el-Bi
naye ve Fet]J.u'l-]!:adir, Nesefi'nin Ken
zü'd -de]!:a'Wi üzerine yapılan Tebyi
nü 'l-J:ıal!:U'i]!:, el-Ba]J.rü'r-ra 'il!: gibi şerh
ler hem kaza ve fetva hem de fıkıh eğiti

mi alanında en az bu metinler kadar iti
bar görmüştür. Ancak bu tür metin ve 
şerh - haşiyeler. İslam toplumlarında dini 
eğitim ve öğretimin önemli bir bölümünü 
teşkil eden fıkıh öğretiminin temel mal
zemesini teşkil ettiğinden, değişen şart
lara göre fıkhın kazanacağı yeni muhte
vayı ve getireceği çözümleri belirleme
den çok geleneksel hukuk doktrinini ta
nıtma ve bu çerçevede yeni nesillere hu
kuk formasyonu kazandırma amacı ta
şımışlar. bu da mezhep hukuk doktri
ninin donuklaşması ve birçok alanda uy
gulama ile bağının kopması sonucunu do
ğurmuştur. Bununla birlikte bu tür ha
cimli eserlerde literatürün tedvin gele
neğine damgasını vuran meseleci meto
dun zaman zaman aşılıp kavram hukuk
çuluğunun yapıldığı, hukuki hükümterin 
gerekçe ve sonuçlarının doktrinel tarzda 
ele alındığı da müşahede edilir. 

Osmanlı döneminde ilmiye sınıfının 
· oluşmasının ardından yazılmaya başla

nan Hanefi fıkıh literatürünün büyük bir 
kısmının Osmanlılar'daki fıkıh eğitim ve 
öğretimini ve ulemanın fıkıh kültürünü 
yansıtması, bunlar arasında mesela Mol
la Hüsrev'in Dürerü '1-]J.ükkdm 'ı ve İbra
him b. Muhammed el-Halebi'nin Mülte
]!:a'l-eb]J.ur'unun devletin bir nevi yarı 
resmi hukuk külliyatı olarak rağbet gör
mesi yanında, bu dönemin fetva kitapla
rı ve günümüze intikal eden şerl mah
keme sicilleri, hem geleneksel mezhep 
doktrininin farklı muhit ve şartlarda han
gi alan larda ve ne ölçüde değişebilece

ğini, hem de taklit zihniyetinin ve mez
hepçiliğin hukuki hayatta yol açtığı tıka

nıklığı göstermesi bakımından önem ta
şır. 

Xl. (XVII.) yüzyılda Hindistan'da bir he
yet tarafından telif edilen el-Fetava'l
Hindiyye ve XIII. (XIX.) yüzyılda İbn Abi
din tarafından kaleme alınan Reddü'l-
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mu]Jtdr adlı haşiye, Haneti mezhebi için
de dönemlerine kadar gelen farklı görüş
leri toplamaya ve onları mezhebin mute
ber literatürünü ve genel kabul gören çiz
gisini esas alarak değerlendirme ve tas
nife tabi tutmaya ağırlık veren, kısmen 
de yeni meselelere bu üslüp içinde çözüm 
getirmeye çalışan başarılı çalışmalar olup 
klasik tarzın son önemli örneklerini teş
kil ederler. 

İlk dönem Haneti fakihlerinden itiba
ren temizlik ve ibadetlerden miras huku
kuna (feraiz) kadar fıkhın bütün alanları
nı kapsayan hacimli veya muhtasar fa
kat sistematik eserlerin yanı sıra yargıla
ma hukuku (edebü'l-kadl) . şürüt ve sicil
lat, vakıf, feraiz, siyer, haraç gibi çoğu fık
hın uygulama ile yakından ilgili alanların
da müstakil eserlerin telif edilmiş olma
sının da Haneti fıkıh doktrininin gelişme
sine katkısı büyüktür. Bu tür eserler, hem 
hukukun belirli alanlarında tarih içinde 
ortaya çıkan uygulama örneklerini hem 
de konu etrafında oluşan ayrıntılı doktri
nel görüş ve tartışmaları vermesi itiba
riyle önemlidir. örneklerine genelde ilk 
dönemlerde rastlanılan nevazil ve vakıat 
türü eserlerle daha çok orta ve ileri dö
nemlerde bolca derlenen veya telif edilen 
fetva kitapları. fıkhl meselelere farklı böl
ge fakihlerince getirilen farklı yorum ve 
çözüm örneklerini içermesi ve Haneti tık
hının mezhep içi zenginliğini göstermesi 
itibariyle dikkat çeker. 

Son 100-150 yıl içinde islam dünyasın
daki kanuniaştırma örnek ve önerileri, 
mesela Osmanlı Devleti'nin himayesinde 
hazırlanan Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye, 
Mısır'da Kadri Paşa'nın hazırladığı Mür
şidü'l-]Jayran adlı çalışma veya çeşitli 

İslam ülkelerinde öiellikle şahıs, aile, mi
ras, vakıf gibi özel hukuk alanlarında ya
pılan kanuniaştırmalar veya bu yöndeki 
hazırlıklar, Haneti fıkıh doktrininin çağı

mız pozitif hukukuna yansımasını göster
mesi açısından önemlidir. Ancak modern 
dönemde hem İslam hukuku çerçevesin
de yapılmaya çalışılan kanuniaştırma de
nemelerinde hem de İslam hukukuyla il
gili araştırma ve yayınlarında konular fı
kıh mezhepleri arasında, hatta Batı hu
kuku da göz önünde bulundurularak te
lifçi ve mukayeseli bir metotla ele alındı
ğından, günümüzde Haneti hukuk dokt
rini, ilk dönemlerden itibaren müslüman 
toplumlarda hukuki düşüncenin gelişim 
seyrini, bu arada fıkhın çeşitli alanların
da din -hukuk ilişkisinin mahiyetini ve sı
nırlarını tanımada vazgeçilmez bir unsur 
ve zenginlik olarak önemini korumakta ve 
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ibadetler alanında daha sınırlı kalınma
sı kaydıyla günümüz İslam hukuk dakt
rini için zengin bir malzeme sunmak
tadır. 

lll. USULÜ 

a) Usul-Füru ilişkisi. Fıkıh usulü tari
hinden söz eden çağdaş müellifler, fıkıh 
usulünün özellikle ilk dönemlerde ketam
cılar metodu ve fakihler metodu şeklin

de iki metotla tedvin edildiğini belirtirler .. 
Buna göre genelde Şafii ve kısmen de Ma
lik! fakihlerinin takip ettiği kelamcılar me
todunda usul kuralları , mezhepte yerle
şik fıkhl görüş ve çözüm örneklerinden 
bağımsız olarak mevcut deliller ve huku
ki- mantık! muhakeme ışığında tedvin 
edilmiş. usul kuralları bir bakıma fürüa 
hakim olup ona yön vermiştir. Fukaha ve
ya Hanefıyye metodu denilen ikinci usu
lün özelliği ise mezhep imamlarının ic
tihad ederken takip ettiğine kanaat ge
tirilen usul kurallarının tesbit edilmesi, 
mezhepte mevcut fıkhl görüş ve çözüm
lere uygun bir usulün geliştirilmesi şek
linde özetlenebilir. Bunun sebebi olarak 
ilk Haneti imamlarından derli toplu bir 
usul kuralları koleksiyonu yerine sadece 
çok sayıda ve çeşitli fıkhl meselelere ait 
çözümlerle bunlar arasına serpiştirilmiş 
bazı usul kurallarının bırakılmış olması 
gösterilir. Bu durumda sonraki dönem 
Hanetifakihleri bu çözüm örneklerini dik
katlice inceleyip benzer olaylara getirilen 
çözümler arasındaki ortak bağı ve mez
hep imamının bu ameliye esnasında esas 
aldığı ilke ve metodu bulmaya çalışmış
lardır. Böylece hem mezhebin ilk mücte
hidlerinden nakledilen görüşleri birbiriy
le irtibatlandırma. destekleme ve savun
ma, hem de aynı ilke ve metodu işleterek 
yeni meselelere çözüm üretme, mezhep 
doktrininin canlılık ve bütünlüğünü sağ
lama imkanı elde etmişlerdir. Bu metot. 
mezhep imamlarından nakledilen görüş
leri bir temele dayandırıp delillendirme, 
bu çizgide bir usul kuralı üretme ve ku
ral dışı kalan çözümleri açıklayan yeni ku
rallar geliştirme şeklinde bir faaliyeti bün
yesinde barındırır. Bu sebeple Hanefi 
mezhebinde fürü, hem kronolojik olarak 
hem de usulü belirleyici olması yönüyle 
kayda değer bir öncelik ve ağırlık taşır. 
Haneti fakihlerinin zaman zaman usul ile 
fürü eserleri arasında çelişki görüldüğün
de fürü eserlerinin esas alınması gerek
tiğini söylemeleri bu anlamdadır. öte yan
dan Haneti fıkhında fürüun bu anlamda 
bir öncefiğe sahip bulunmasının, bazı 
olumsuz sonuçları da bulunmakla birlik
te Haneti fıkhına, özellikle ilk dönemde 

toplumun gidişatını ve değişen şartları 
yakından izleyip her olayı katı bir kuralcı
lıkla değil kendi şart ve mantığı içinde 
çözme şeklinde bir esneklik kazandırdı
ğı, fakat bunun ileriki dönemlerde fürüa 
dayanarak hüküm çıkarma (tahrlc) ve bu
nu yapamayanların (mukallitler) fürüu nak
letme faaliyetleri sebebiyle katı kuralcı
lığa dönüştüğü göz ardı edilmemelidir. 

İki grup arasında bir metot karşılaştır
ması yapmak gerekirse, çok genel ve ka
tı bir kural olmamakla birlikte, Hanefi
ler'in ferl ve münferit çözümlerden ha
reketle asla ve asıllara. kelamcıların ise be
lirlenmiş asıllardan fer1 çözümlere yönel
diği, birinci ekalde re'yin. genel hukuk 
mantığı ve kavrayışının. ikinci ekalde ise 
lafızlardan hüküm istinbatının öncelikta
şıdığı söylenebilir. Ne var ki Hanetiler'in 
sonraki dönemlerinde fürü usulün yeri
ne geçip usul dinamizmini yitirmiş, nas
lar asli kaynak. önceki ictihadlardan fay
dalan ma tali kaynak olması gerekirken 
durum tersine dönmüş. sonraki asırlar
da ictihad değil tahrlc, yani mezhepte 
mevcut hükümlerden elde edilen kural ve 
varsayımların yeni olaylara tatbiki arneli
yesi geliştirilmiştir. 

Haneti mezhebinde usul- fürü ilişkisiy
le ilgili olarak hemen hemen bütün çağ
daş usul müelliflerince ifade edilen bu 
tesbitler, ilk dönem Haneti fakihlerinin ve 
mezhep imamlarının fıkhl meseleleri her
hangi bir usule bağlı olmaksızın çözüm
ledikleri, sonraki fakihlerin ise bunlara uy
gun kurallar ürettikleri şeklinde bir yan
lış anlamaya veya fürüun usule mutlak 
önceliği şeklinde katı bir iddiaya yol aç
mamalıdır. Çünkü bu hem diğer mezhep
ler hem de Hanetiler hakkında doğru ol
maz. Başta Ebü Hanife olmak üzere ilk 
nesil Haneti müctehidleri naslardan hü
küm çıkarırken ve fıkhl meselelere çözüm 
ararken bazı temel tercihlerde bulun
muşlar, birtakım ilke ve metotlarabağlı 
kalmışlar. birçok konuda ürettikleri çö
zümler ve getirdikleri yorumlar arasın
daki bütünlük ve tutarlılığı da ancak böy
le bir metodoloji ile koruyabilmişlerdir. 
Esasen Hz. Peygamber devrinden itiba
ren bütün müctehidlerin çözümteyecek
leri hukuki olaylarda bir delile dayanma 
titizfiği gösterdikleri, delillerden hüküm 
çıkarırken ve meselelere çözüm üretir
ken birtakım prensipiere bağlı kaldıkları, 

bazı ilke ve amaçlara öncelik verdikleri 
açıktır. Fakat Ebu Yusuf ve İmam Mu
hammed'in eserleri de dahil ilk tedvin 
edilen fıkıh kitaplarında müctehidlere ait 
hüküm ve fetvalar aktarılırken hangi usu-



!ün takip edilip ne gibi ilkelerin esas alın

dığına ve o konuda mevcut nasların nasıl 
değerlendirildiğine hemen hemen hiç yer 
verilmeyip sadece hangi meselede hangi 
müctehidin ne görüşte olduğu ve varsa 
delil aldığı ayet ve hadisin zikredilmesiy
le yetinilir. Literatürde saha be, tabiin ve 
tebeu't-tabiin nesli fakihlerinin fetvaları
nın da aynı şekilde nakledildiği görülür. 
Bunun belki de en başta gelen sebebi, fık

hın ilk dönemlerden itibaren toplumda 
gündeme gelen çeşitli münferit mesele
lere getirilen çözümler şeklinde gelişme
si, gündeme getirenler için çözümde ta
kip edilen yol ve usulün değil sonucun 
önem taşımasıdır. Belli fıkıh ekallerinin 
alimler ve avam nezdinde itibar görüp 
mezhep fıkhının tedvinine ve düzenli şe

kilde öğretimine başlanması, çözümlerin 
mezhep fıkhı içinde veya o çizgide aran
ması geleneğinin başlaması ve mezhep
ler arası ilmi münazaralar gibi gelişme
ler o zamana kadar biriken zengin fıkıh 
kültürünü metodolajik olarak tanımla

ma, temellendirme ve benzer meselele
re getirilen çözümler arasındaki ortak ba
ğı bularak mezhep fıkhında hakim olan 
usul ve ilkeleri belirleme ihtiyacını da be
raberinde getirmiştir. Her ne kadar imam 
Şafii'nin er-Risô.le adlı usul kitabını telif 
etmiş olması, Şafii ekolünde önce usulün 
vazedilip bu zeminde bir füru-i fıkhın ge
liştirildiği gibi bir intiba vermekteyse de 
Hanefi fıkhında usul - füru ilişkisini tanım

layan bu süreç diğer fıkıh mezhepleri için 
de büyük ölçüde doğrudur. 

Normatif ilimierin çerçevesine giren ko
nularda kuralların teorisi uygulanmasın
dan sonra geldiği için ilk dönemlerde uy
gulamanın ve pratik çözümlerin teorik 
ifadesinin bulunmaması tabiidir. Usulcü
ler diye adlandırılan teorisyenler bu ça
lışmalarında doktrin sahibi müctehidle
rin vardıkları hukuki çözümleri ve varsa 
kendi metotlarıyla ilgili açıklamalarını 

esas alarak ilk dönem mezhep doktrini
ne ve kendi dönemlerine kadar bu çerçe
vede oluşan fıkıh kültürüne ortak bir açık
lama getirebilecek birtakım usul kural
ları , ilke ve metotlar belirlemeye çalışmış
lardır (Dönmez. s_ 4-5)_ 

Her ne kadar ilk Hanefi imamlarının , 

mesela Ebu Hanife veya Ebu Yusuf 'un 
usul kitabından söz edilmekteyse de gü
nümüze kadar ulaşan eserler dikkate alın
dığında Hanefi fıkhında tedvinin füru ala
nında başladığı ve bir süre böyle devam 
ettiği. ancak IV. (X.) yüzyılın ikinci yarısın
dan itibaren usulün tedvinine başlandığı 
görülür. Kerhi'nin Risô.Je'si fıkıh usulün-

den çok Hanefi fıkhında hakim olan bazı 
genel prensipleri örneklendirmeye veya 
benzeri birkaç çözümden hareketle bazı 
prensipler belirlemeye yönelik bir çaba 
olarak görülebileceğinden, fukaha (Ha
nefi) metodunun günümüze ulaşan ilk ör
neği Ebu Bekir ei-Cessas'ın (ö. 370/981) 
el-Fuşul'ü, ikincisi Debusi'nin ( ö 430/ 
1039) Ta~vimü'l-edille'si olmakta, on
ları da yine V. (Xl.) yüzyıl müelliflerinden 
Pezdevl ve Serahsi'nin usulleri takip et
mektedir. Hepsi de oldukça hacimli, sis
tematik ve gelişmiş bulunan bu eserle
rin bu alanda belirli bir ilmi gelenek ve 
arka plan, hatta önceki dönemlere ait ör
nekler olmadan ilk imamlardan 250-300 
yıl sonra tedvin edildiğini söylemek pek 
doğru olmaz. Yukarıdaki açıklamaların 
da ışığında ilk müctehidlerden itibaren 
Hanefi fıkhında belli bir usul, tarz ve an
layışın hakim olduğu, bazı ilke ve öncelik
Ierin üzerinde zımni mutabakat sağlan
dığı, bun ların daha çok şifahi yolla ve ho
ca-talebe ilişkisi içinde bir mezhep gele
neği olarak sonraki nesillere aktarıldığı, 
mezhep füruunun da müteakip dönem
lerde bu zemin ve çerçevede geliştiği an
laşılmaktadır. Bugün elde mevcut olan 
IV-V. (X-Xl.) yüzyıllara ait Hanefi usullite
ratürü bir yönüyle bu geleneğin tedvini
ni, bir yönüyle de o döneme kadarki Ha
nefi fakihlerinin mezhepte genel kabul 
görmüş çözüm ve fetvaları temellendir
me, belli kurallarla açıklama, savunma 
ve hangi nastan nasıl bir usulle istinbat 
edilmiş olabileceğini tesbit etmeye çalış
ma gayretleri olarak görülmelidir. Lite
ratürde yer yer görülen icma iddiaları
nın, rücu kayıtlarının, ileriki dönemlerde 
mezhepte yaygınlık kazanan tahric usu
lünün de bir yönüyle usul- füru uyumunu 
sağlamayı ve doktrinin geleneksel çizgi
sini ve bütünlüğünü korumayı hedefledi
ği söylenebilir. 

h) Şer'i Deliller. Kaynaklar Ebu Hani
fe'nin hüküm istinbatında kitap, sünnet. 
sahabe icmaı veya sahabe kavli sıralama
sına uyduğunu, tabiin fetvası ile kendini 
bağlı saymadığını, bu üç delilin boş bırak
tığı alanlarda kıyas. istihsan, örf gibi me
tot ve delillerle hareket ettiğini belirtir 
(Hüseyin b_ Ali es-Saymeri. s_ 10; Muvaf
fak b_ Ahmed ei-Mekkt. s_ 79-80)_ Esasen 
şer'J deliller arası öncelik sıralaması, ad
landırma ve kabul edilebilirlik yönlerin
den Hanefi mezhebiyle diğer fıkıh mez
hepleri arasında ciddi bir görüş farklılığı 
yoktur. Fakihler ve fıkıh mezhepleri ara
sındaki görüş farklılığı şer'l delillerden 
hüküm çıkarma usulünde, diğer bir ifa-
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deyle nasları anlama metodolojisinde dü
ğümlenmektedir. Birinci ve en üst delil 
olan kitabın ve ikinci delil olan sünnetin 
lafızlarının hükme delaleti, bu iki delil ara
sı ilişki, diğer delillerin Kitap ve Sünnet'
le bağlantıları ve kendi aralarındaki önem 
dereceleri, deliller arası çatışmada önce
lik verilecek çözüm yolları gibi usulün bir
çok meselesinde Hanefi fakihlerinin fark
lı bir yaklaşım içinde oldukları, hatta çok 
yerde diğer fıkıh mezheplerine karşı ayrı 
bir cephe oluşturdukları görülür. 

1. Kitap ve Sünnet. Doğrudan vahye da
yanması ve tevatüren nakledilmesi se
bebiyle Kur'an-ı Kerim'in kaynağına aidi
yetinde ve metninde şüphe bulunmadığı 
gibi birinci derecede dini bilgi ve hüküm 
kaynağı olduğunda da fakihler arasında 
görüş birliği vardır. Kur'an'ın tanımı, met
ni ve manası etrafında yer alan fıkhi tar
tışmalar çok sınırlıdır. ilk Hanefi imamla
rı nın , Arapça telaffuza güç yetiremeyen 
kimsenin namazda Fatiha'nın mealini 
okuyabileceğini söylemeleri, özellikle de 
Ebu Hanife'nin bu konuda oldukça mü
samahalı davranması , sonraki dönem Ha
nefi usulcülerinin Ebu Hanife'ye göre Kur
'an'ın asıl rüknünün manası olduğu , laf
ıının ise (naz ım) mananın ayrılmaz bir 
parçası sayılmadığı şeklinde bir yorum 
yapmalarına yol açmış ve bu anlayışı des
tekleyen birtakım deliller ileri sürülmüş
tür. Ebu Hanife'nin bu ictihadının genel 
bir Kur'an tanımı vermeyi değil sadece na
mazda Fatiha'nın okunmasıyla ilgili ola
rak belli durumdaki kişilere geçici bir ko
laylık getirmeyi hedeflediği, ancak fuka
ha usulündeki yaygın türnevarım meto
du işletildiği için Ebu Hanife'nin ictihadın
dan böyle bir yorum ve tanıma gidildiği 
söylenebilir. 

Hanefiler, mütevatir olmayan (şaz) kıra
atierin Kur'an'dan sayılmayacağı ve Kur
'an tilaveti olarak okunamayacağı konu
sunda diğer fakihlerle görüş birliği için
dedir. Bununla birlikte sahabiler tarafın
dan kaydedilen şaz kıraatierin Hz. Pey
gamber'in yaptığı bir açıklama olma ihti
malinin çok kuwetli olduğu, bu sebeple 
de hüküm istinbatında bu kıraatiere da
yanılabileceği görüşündedirler. Bu teorik 
tartışmanın, yemin kefareti orucunun 
peşpeşe tutulmasının gerekip gerekıne
diği gibi birkaç konu dışında pratik bir 
sonucu bulunmamaktadır. 

Hanefi mezhebinde de sünnet kitap
t an sonra ikinci sırada yer alan şer'l delil
dir, bilgi ve hüküm kaynağıdır. Ancak ha-
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dislerin fıkıh sahasında Kur'an'a göre çok 
daha ayrıntılı ve farklı hükümler içerme
si, büyük bir kısmının ahad yolla rivayet 
edilmiş olması , laf zan ve mana ile nakle
dilen hadisler ve sahabe sözleri arasında 
yer yer farklılıkların veya farklı anlamaya 
müsait ifadelerin bulunması gibi sebep
lerle hadisler ayetlere göre daha çok tar
tışma konusu olmuş, hadisin kabulü ve
ya terki. hadisle amel ve hadise aykırı ic
tihadda bulunma gibi iddia ve isnatlar 
fakihler arasında. özellikle de Hanefiler 
hakkında hiç eksik olmamıştır. Ehl-i re'y 
diye de adlandırılan Irak ekolünün ve bil
hassa EbG Hanife ve talebelerinin hadisi 
kabulde ve yorumlamada takındığı tavır 
ve ileri sürdüğü ön şartlar, öteden beri di
ğer mezhep fakihleri ve hadisçiler tara
fından tartışma ve itharn konusu yapıl
mıştır. Fakat bu hususta mezhep taas
subundan ve cedel ortamından kaynak
lanan aşırı ithamlar göz ardı edilirse, Ha
nefiler'in de sahih hadis bulunduğu ve 
onunla tearuz eden daha kuwetli başka 
bir delil bulunmadığı sürece bu hadisle 
amel ettiği , hadisle kıyas çatıştığında 
kural olarak hadisi tercih ettikleri, ancak 
hadisleri kabulde ve yorumlamada birta
kım farklı metot ve yaklaşımlarının bu
lunduğu, söz konusu tartışma ve itharn
Iara da esasen bu farklılıkların yol açtığ ı 

görülür. 

Cumhur-ı fukaha rivayet yönüyle sün
neti mütevatir ve ahad şeklinde iki kıs
ma ayınrken Hanefiler mütevatirle ahad 
arasında meşhur sünnetin yer aldığını söy
leyerek üçlü bir ayırım yaparlar. Müteva
tir sünnetin kesin bilgi içerdiğinde ve hem 
itikad hem de amel bakımından kesin de
lil olduğunda fakihler arasında görüş bir
liği vardır. Hanefiler'e has olduğu belirti
len "meşhur sünnet" terimi, sahabe ta-

. bakasında ahad olarak rivayet edilip ta
biin ve tebeu't-tabiin tabakalarında te
vatür derecesine ulaşan, dolayısıyla asıl 
itibariyle ahad, fer' itibariyle mütevatir 
olan sünneti ifade eder (Serahsi, el-UşO.l, 
1, 292) . Ancak kelimenin bu terim anla
mını sonradan kazandığı, EbG Hanife ve 
öğrencilerinin meşhur ve maruf sünnet 
tabiriyle, sözlük anlamına da uygun şe
kilde bir rivayetin birçok kimse tarafın
dan bilinir olmasını kastettikleri anlaşıl
maktadır (Ebu Yusuf, s. 38, 49; Şeybani, 
ll, 672-673) . Hanetiler'in genel kabulüne 
göre meşhur sünnet, kesin bilgi ifade et
memekle birlikte kesine yakın bilgi veya 
tatmin edici bilgi sağlar. Fakat bu nite
lendirme ve mütevatir-meşhur ayırımı, 

fsa b. Eban'dan rivayet edilen üçlü tasnif-
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te de ifade edildiği gibi daha çok uhrevi 
ve dini sorumluluk açısından önem taşır 
ve mütevatirin inkarının dalalete, meşhu
run inkarının günaha, ahadın ise sadece 
hataya götüreceği söylenebilir (Serahsi, 
el-UşO.l, ı. 293-294 ). Hanefıler'in meşhur 

habere dayanarak nassa. yani Kur'an'ın 

bildirdiği bir hükme ziyadede bulunduk
ları , Kur'an'ın am ifadesini tahsis, mut
lak ifadesini takyit ettikleri, hatta bazı 
ahad hadisleri meşhur hadise aykırı ol
duğu gerekçesiyle reddettikleri göz önün
de tutulursa, arneli sahada meşhur sün
neti ilm-i yakin ifade eder tarzda kuwet
li gördükleri ve mütevatir sünnet gibi 
değerlendirdikleri söylenebilir. Cessas'ın 

meşhur sünneti mütevatirin bir nevi say
ması da ( a.g.e., 1, 292) bu anlamda olma
lıdır. Ahad-meşhur sünnet ayırımı, aynı 
zamanda Hanefi fakihlerinin Kur'an ' ın 

genel ve mutlak ifadesiyle kısmen çatı
şan veya nassa ziyade hüküm getiren bir 
kısım sahih hadisleri esas alırken aynı ni
telikte diğer bir grup hadisle amel et
meyişine de açıklık getirdiğinden son
raki dönem literatüründe sıkça kullanılan 
bir ölçüt olmuştur. 

Hanefi fakihleri de dahil İslam alimleri
nin çoğunluğu ahad sünnetin (haber-i 
va h id) ilim değil zan ifade edeceği, bu yüz
den itikadi konularda delil teşkil etmeye
ceği , fakat arneli yönden belli şartlarda 
delil olacağı ve kendisiyle amel edilmesi 
gerektiği görüşündedir. Mezhepte usul 
ve bu arada sünnetle ilgili metodo-loji. ilk 
dönem mezhep fıkhı esas alınarak ileri 
dönemde tedvin edildiğinden Hanefi 
fakihlerinin ahad sünnetle amel edilebil
mesi için aradıkları şartları ve bu şartla
rın ne ölÇüde genel ve geçerli olduğunu 
tesbit etmek bir hayli zordur. Bununla 
birlikte Hanefi fıkhında haber-i vahidin 
kitaba ve maruf sünnete aykırı bulunma
ması , ravinin rivayet ettiği hadisin aksi
ne davranmamış veya fetva vermemiş ol
ması, haber-i vahidin sık sık tekerrür 
eden veya kalabalık bir grupça bilinmesi, 
takip edilmesi gereken bir konuda olma
ması. ravi fakih değilse haber-i vahidin 
kıyasa ve şer'1 esaslara aykırı olmaması 
gibi şartların arandığı söylenebilir. Hane
fi usulcüleri bu son şartı ahad sünnetin 
asıliara aykırı olmaması şeklinde formü
le ederler. Ancak asıllardan nelerin kas
tedildiği konusunda aralarında görüş bir
liği yoktur. Mesela Pezdevi asılları kitap, 
maruf sünnet, umumü'l-belva ve saha
benin ileri gelenlerinin bir şey üzerindeki 
ittifakı olarak dört grupta toplar (Ken
zü 'l-vD.şO.l, 111, 8). Bu asılları nasların ken-

disi değil naslardan çıkarılan, din in ruhu
na ve genel maksatlarına uygun ilkeler 
olarak açıklamak ve Hanetiler'in bu me
totla ahad hadisleri metin tenkidine tabi 
tuttuklarını belirtmek daha doğrudur. 
Hanefi fakih leri, bu şartları taş ımadığ ı 

için diğer mezheplerce sahih addedilen 
birçok ahad haberle amel etmemiş ve 
bu yüzden diğer mezhep fakihlerinin açık 
eleştirilerine muhatap olmuşlardır. Fa
kat bu tarz metin tenkidinin sadece Ha
nefiler'e mahsus olmadığını, başta Mali
kller olmak üzere diğer mezheplere men
sup fakihlerin de yeri geldikçe benzeri bir 
tavır sergilediğini ayrıca belirtmek ge
rekir. 

Hanefiler'in, haber-i vahidin kitaba ve 
maruf sünnete aykırı olmaması ilkesinin 
bir parçası olarak hadislerin Kur'an'a ar
zedilmesine ayrı bir önem vermeleri, bir
çok fıkhi ve usuli tartışmayı da beraberin
de getirmiş olmakla birlikte hadislerle 
Kur'an arasındaki uyum ve bütünlüğü 
koruma ve hadisiere Kur'an 'ın genel çer
çevesi içinde bir anlam ve yürürlük ka
zandırma gibi bir rol üstlenmiştir. 

Ahad sünnetin kıyasla çatışması halin
de hangisine öncelik verileceği konusun
da Hanefi fakihleri arasında farkl ı iki te
mayülün bulunduğu bilinmektedir. İmam 
Muhammed'in öğrenc i lerinden fsa b. 
Eban'ın önderlik ettiği bir grup, biraz da 
Ebu Hüreyre tarafından rivayet edilen 
musarrat hadisiyle (Müslim, "Büyü<", ı ı; 

EbG Davud, "Büyü<", 46) mezhepte amel 
edilmemiş oluşundan hareketle, ancak 
ravinin fakih olması halinde ahad sünne
tin kıyasa takdim edileceği görüşünde
dir. İkinci bir grup ise böyle bir şart ar,p
maksızın kural olarak ahad sünnetin kı
yasa takdim edilmesi gerektiğini savu
nur. İlk dönemden itibaren kıyasın Hane
filer arasında iki farklı anlamının bulun
duğu. görüş farklılığına biraz da bu du
rumun yol açtığı söylenebilir. 

Kitap ve Sünnet konusunda Hanefi 
müctehidlerinin metodolojisi ve cumhur
la olan görüş ayrılıkları, klasik usullitera
türünde "Kur'an ve Sünnet'in lafızlarıo
dan hüküm çıkarma metotları" veya 
"lafzi konular" ana başlığı altında ele alı
nan, mantık ve dil kurallarının da yardı
mıyla usulcüler tarafından bir hayli geliş
tirilmiş bulunan usul konularında ken
dini gösterir. Ancak Hanefi usulcüleri nas
lardan hüküm çıkarma metot ve kural
larını tesbit ederken ilk planda mezhep 
imamlarının ictihad ve tercihlerini te
mellendirmeyi hedeflediklerinden mez-



hepler arası metodotojik ihtilaflar aynı za
manda fürG ihtilaflarının bir başka açı
dan izahı mahiyetindedir. 

Usulcülerin lafız-mana münasebetiyle 
ilgili olarak yaptıkları tartışmaların teo
rik boyutu dilin menşei. dilde kıyasın caiz 
olup olmadığı. lafızların sözlük ve şer'! an
lamı konularında. pratik boyutu ise ayet 
ve hadislerin lafızlarının tahlilleri yönün
de kendini gösterir. Mesela Hanefi usul
cüleri ve ehl-i re'y, çoğunlukla dilin ilahi 
değil beşeri kaynaklı olduğu görüşünü 

savunmuş, İmam Şafii'nin aksine Ebu Ha
nife lafzın örfteki kullanımını esas alıp 
şer'! anlam la sözlük anlamı arasında mü
tereddit kalındığında ikincisini tercih et
miştir. Mesela üvey anne ile evi en me ya
sağı için zifafın şart koşulmuş olmasın
da, nebizin haram olan içkiden (hamr) sa
yılmayıp nebbaşın hırsız. lutinin zanl ka
tegorisinde değerlendirilmeyişinde Ha
nefiler'in bu anlayışının izleri açıkça gö
rülür. Kullanımı esas al maları itibariyle 
Hanefiler'in bu yaklaşımı önemli bir aşa
ma olmakla birlikte tartışmalar lafızların 
anlam çerçevesini pek aşmamıştır (Gör
mez, s. 180-181 ). Ancak yine de Şafii usul
cülerine nisbetle Hanefi usulcülerinin. la
fızların manaya delaletini sadece dil bil
gisi kurallarına bağlamayıp mantık esas
l arını ve re'y anlayışlarını da devreye sok
tuklarını belirtmek gerekir. Bu sebeple 
Hanefi usulcülerinin bazan çok lafzl gö
rünen tartışmalarının arka planında on
ların hukuk anlayışlarını sezinlemek müm
kün olur. Mesela Hanefiler'in bazı edat
ların tertip , peşpeşelik, takip. muhayyer
lik. genellik, istisna ifade edip etmedi
ğiyle ilgili lafzl tartışmalarını böyle de
ğerlendirmek mümkündür. Bundan do
layı temelde dinde kolaylığın ve sadeliğin 
esas alınması, açık nas bulunmadan kişi
lere dini mükellefiyet yüklenilmemesi gi
bi ilkelere dayanan fıkhl tercihierin dış 
görünüşte birtakım dil bilgisi ve mantık 
kuralları ile açıklandığı görülür. 

Usulcüler, Kur'an ve Sünnet lafızlarının 
ifade ettiği manayı tesbit edebilmek için, 
dil ve mantık kurallarının ve dönemleri
ne kadar zenginleşerek gelen fıkıh kül
tür ve doktrininin de yardımıyla lafzı çe
şitli açılardan birtakım adiandırma ve 
ayırırnlara tabi tutarlar. Mesela Hanefi 
usulcüleri lafzı vazolunduğu mana itiba
riyle has, am, müşterek ve müewel şek
linde dörtlü ayırım içinde inceler; mut
lak-mukayyed, emir ve nehiy konularını 
da has lafzın kısımları olarak ele alırlar. 

Hanefi usulünde yer alan, biri mutlak 
diğeri mukayyed iki nassın hükümlerinin 

bir, fakat hükmün dayandığı sebepterin 
farklı olması halinde mutlakın mukayye
de hamledilmeyeceği, Kur'an'ın am lafzı
nın ilk olarak kıyas ve haber-i vahid gibi 
zannl bir delille tahsis olunamayacağı, 
ancak kati bir delille tahsis edildikten 
sonra bu tür delillerle tahsis olunabile
ceği, iki tür delil arasında zaman farkı ol
duğunda tahsisten değil nesihten söz 
edilebileceği şeklindeki metodolajik ku
rallar. mezhep imaıniarına açıkça nisbet 
edilebilecek usun görüşleri belirlemeden 
ziyade mezhebin o döneme kadar oluşan 
doktrinini ve mezhep imamlarından ak
tarılan çeşitli ictihadlarını açıklamayı ve
ya temellendirmeyi amaçlar. Ancak bura
da dar anlamda. yani cüz'iden cüz'iye ge
çiş anlamındaki kıyasın kastedildiği unu
tulmamalıdır. Öte yandan Hanefi usulcü
leri, özel bir hüküm içeren ahad haberin 
kabul edilmeyip genel nitelikli hüküm içe
ren ayet ve hadisin esas alınmasını, Kur
'an ve hadisin am hükmünün amel yönün
den özele tercih edileceği. çünkü özel 
hükmün özel bir olaya ve sebebe dayan
mış olabileceği gerekçesiyle de açıklarlar 
(Serahsl, Şerlw's-Siyeri'L-keblr, ı. ı 32). 
Gerekçe ve amaç ne olursa olsun Hanefi
ler'in Kur'an ve Sünnet'in genel hüküm 
içeren naslarını esas alıp bunların tahsi
sini ancak belli şartlarda kabul etmesi. 
ammın tahsisini ve Kur'an nassına ziya
de kılmayı bir nevi nesih sayıp hem bu ko
nuda hem de mutlakın takyidi konusun
da çekimser davranması onların hadis
lerin Kur'an'a arzı. ahad haberin kabul 
şartları. nesih ve delillerin tearuzu konu
larında sergiledikleri tutumla uyum gös
terir. Hepsinde de Kur'an hükümlerinin 
genellik ve bütünlüğünün korunmasına 
ve deliller arasında hiyerarşi ve denkliğin 
gözetilmesine ayrı bir özen gösterildiği 
takip edilir. 

Hanefi fakihlerinin te'vll-i bald ( hatıra 
kolayca gelmeyen. zorlama te'vil) itharnı
na sıklıkla maruz kalmaları . ilk imarnlara 
ait ictihadların sonradan gündeme gelen 
ve diğer mezheplerce amel edilen hadis
lerle çatışması ve sonraki dönem Hanefi 
fa ki h lerinin bu ictihadla hadis arasını bul
maya çalışmasından kaynaklanmaktadır. 

IV. (X.) yüzyılın önde gelen Hanefi fakih
lerinden Kerhl'den rivayet edilen, "Mez
hebimizin hükümlerine uymayan her ayet 
ya te'vil edilmiştir yahut da mensuhtur; 
her hadis de böyledir, ya te'vil edilmiş. 
zahiri manasıyla alınmamıştır yahut da 
hadis mensuhtur, başka bir hadiste yü
rürlükten kaldırılmıştır" sözü (bk. Kara
man. s. 251 ). mezhep doktrininin ana ça-
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tısının oluşup klasik dönemin başlama
sıyla hadislerin tedvin. tasnif ve tahlil sü
recinin büyük ölçüde tamamlanmasının 
aynı zaman diliminde kesişmesinin yol 
açabileceği çatışmayı giderme ve mez
hep içinde yenileşmeci ve bağımsız icti
had faaliyetiyle değil mezhebin klasik çiz
gisi çevresinde bir çözüm arama çabası 

nı ifade eder. 

Hanefi usul ünde, manaya delaletin açık
lık derecesine göre lafızlar zahir, nas, mü
fesser ve muhkem, kapalılık derecesine 
göre ise hafl, müşkil, mücmel ve müte
şabih şeklinde dört kadernede incelenir. 
Bu ayırımlar. daha çok deliller arası çatış
mada tercih kolaylığı sağlamayı veya ya
pılan tercihleri açıklamayı hedefler. Ke
lam metodu ile yazılan usullerde ise ge
nelde zahir-nas. mücmel-müteşabih şek
lindeki ikili ayırımtarla yetinilir ve bu te
rimlere Hanefiler'e göre daha farklı an
lam yüklenir. 

Kur'an ve Sünnet lafızlarının manaya 
delalet yollarını Hanefiler ibare. işaret. 

delalet ve iktiza şeklinde dörtlü ayırım 
içinde ele alırken cumhur. lafzın delaleti
ni önce mantükun delaleti-mefhumun 
delaleti şeklinde iki ana bölüme ayırır; 
sonra da ibare, işaret. ima ve iktizanın de
la! etini mantGkun delaleti kapsamında. 
mefhumün delaletini de mefhGmü'l-mu
vafaka (bu Hanefller'deki nassın delale
tine tekabül eder) ve mefhGmü'l-muha
lefe şeklinde ikili ayırım içinde inceler. Han
gi tür delaletin diğerinden daha kuwet
li olduğu mezhepler arasında tartışmalı 
olup delaletler arasındaki kuwet farklılı
ğının pratik sonucu tearuz halinde orta
ya çıkar. Mesela Hanefiler, işaretin dela
letini nassın delaletinden üstün tuttuk
ları için kasten adam öldürme fiilinde as
n cezaya ilave olarak ayrıca kefaretin ge
rekli olmadığı görüşündedirler. Hanefiler 
mefhGm-i muhalifi delil almayı fasid is
tidlal sayar ve mefhGm-i muhalifle kural 
olarak amel edilmeyeceği, cumhur ise edi
leceği görüşünü benimser. Bununla birlik
te her iki grubun da bu kurallarını mut
lak olarak uygulamadığı, diğer bir ifadey
le her mezhebin doktrininde bu kuralın 
dışında kalan ictihadların bulunduğu 

bilinmektedir. Mesela Hanefi usulünde 
muktezanın um um ifade etmeyeceği, işa
retin delaletinin nassın delaletinden üs
tün tutulduğu, hatta mefhGm-i muhalif
le amel edilmeyeceği gibi kurallar daha 
çok sonraki dönem Hanefi usulcülerinin, 
mezhep imamlarına ait ictihadları temel
lendirme ve metodotojik açıklamaya ka
vuşturma gayretiyle açıklanabilir. Diğer 
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mezheplerde de aynı sürecin yaşandığını 
söylemekyanlış olmaz. Bu kuralların . ba
zan mezhebi n bir iki örnek ictihadını iza
ha imkan verirken daha fazla örneğin ku-

. ral dışında kaldığı da görülebilir. 

z. Sahabi Ka vii- icma. icmaın teorik ola
rak her asırda gerçekleşmesi mümkün 
olmakla birlikte fiilen sahabedöneminde 
gerçekleştiği ve bu konuda birtakım tar
tışmaların bulunduğu bilinmektedir. Ha
nefiler. cumhurla birlikte sahabe icmaı
nın bağlayıcı ve uyulması gerekli bir delil 
olduğunu. sahabenin bir meselede iki 
farklı görüşe ayrılması durumunda üçün
cü bir görüşün ileri sürülemeyeceğini 
kabul eder. Ebü Hanife'nin, bir meselede 
birden fazla sahabi kavli bulunması halin
de bunlardan birini kendi ictihad pren
siplerine göre tercih ettiği bizzat kendi
sinden nakledilmekte. bundan da mev
cut sahabi görüşlerinin dışına çıkmadığı 
anlaşılmaktadır (Pezdevl. lll, 234-235; Se
rahsl. el-Uşül, ı. 313-314). Hanefiler'in be
nimsediği bu prensip onların. ihtilafın 
asgari müşterekini bir nevi icma sayıp 
süküti icmaı da delil kabul etmeleriyle ve 
her zaman için İslam alimleri arasında 
doğruyu bulmuş bir görüşün bulunması
nın zaruriliği teorisiyle yakından bağlan
tılıdır (Dönmez, s. 31-32). Öte yandan 
sahabenin ihtilafındaki ortak paydanın. 
onların tek bir görüş üzerindeki ittifa
kı ile aynı kaynak gücüne sahip olmadığı 
gibi bu gücün tabiin ve sonraki kuşağın 
ihtilafı halinde iyice azaldığı ve Hanefiler 
arasında tartışma konusu olduğu görü
lür. 

Bir sahabinin görüşü sahabe arasında 
yaygınlık kazanmış ve aksine bir görüş or
taya çıkmamışsa Hanefiler'in çoğunluğu 
bunu şer'i hüccet ve bir nevi icma sayar. 
Bir sahabinin sahabe arasında değil ta
biin döneminde yaygınlık kazanmış sözü 
eğer re'y ve ictihad ile kavranamayacak 
bir konuda ise. bunun Hz. Peygamber'
den duyulan bir bilgiye dayanmış olması 
ihtimaline binaen cumhur gibi Hanefiler 
tarafından da delil alınır (Serahsi, el-Uşül, 
ll, ı ı O). Tartışmanın odak noktasını, re'y 
ve ictihad ile kavranabilen bir meselede 
sahabe sözünün delil olup olmayacağı hu
susu teşkil eder. Ancak bu konuda Hane
fi imamlarından açık ve kuwetli bir riva
yet bulunmamakta, hatta onların farklı 
tavırlar sergiledikleri rivayet edilmekte
dir. Ebü Said ei-Berdai ve Cessas dahil 
bir grup Hanefi fakihi bir ayırım yapmak
sızın sahabi sözünü hüccet sayarken Ker
hl ve Debfısl dahil diğer bir grup. re'y ve 
ictihadla kavranabilecek bir konudaki sa-
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habi sözünün şer'i delil olmayacağı görü
şündedir (a.g.e., ll, 105-106; Abdülaziz 
el-Buhar!, lll, 217). 

Hanefiler'in genelde ilk iki halifenin it
tifakını hüccet saymaları. bazılarının ilk 
iki halifenin veya raşid halifeleri n ittifakı
nı icma olarak nitelendirmesi (Serahsi, 
el-Uşül, ll, 317; Abdülaziz el-Buhar!, lll, 
21 7) ictihadın arneli değerine verdikleri 
önemden kaynaklanır. Tabiinin sahabe 
döneminde meşhur olmuş fetvalarını da 
Hanefiler sahabe sözü kapsamında gö
rürler. 

Sarih icmaın kaynak değeri konusun
da İslam alimleri arasında ciddi boyutta 
bir ihtilaf yoktur. Malikiler'e ve Şafiiler'in 
çoğunluğuna aykırı olarak Hanefi usulcü
lerince benimsenen süküti icmaın delil 
olması teorisi. yukarıda işaret edilen ge
rekçelerin yanı sıra onların sarih icmaın 
gerçekleşmesini pratikte mümkün gör
meyip icma kuralına bu yolla olsun işler
lik kazandırabilme arzusu ile ve böylece 
dört halife döneminin hakim zihniyet ve 
uygulamalarını temel alan bir yönüyle ge
lenekçi. bir yönüyle de hukukun arneli 
yönüne ağırlık veren bir hukuk mantığı
na sahip olmaları ile de açıklanabilir. Öte 
yandan Hanefi usulünde. icma türlerinin 
kaynak değeri itibariyle kendi arasında 
hiyerarşik bir sıralamaya tabi tutulup sa
habe icmaının kat'i delil, sonrakilerin ic
maının meşhur veya ahad sünnet hük
münde görülmesi. hatta icmaın nakil 
şartları açısından sünnetle olduğu gibi 
bir tasnife tabi tutulması ve icmaın ahad 
yolla nakledilmesi halinde kaynak gücü
nün zaafiyete uğrayacağı tezi de günde
me getirilir (Pezdevi, lll, 261; Serahsl. el
Uşül, ı. 302-303, 318-319). Ayrıca Hanefi 
fürfı literatüründe, mezhep içindeki gö
rüş birliğinin ve mezhep imamlarının it
tifakının çok yerde icma olarak adiandı
rılması veya bir fıkhi ictihada zamanında 
kimsenin karşı çıkmamasının sıkça delil 
olarak zikredilmesi. yukarıda belirtilen 
hiyerarşi içinde epey alt sıralarda kalıp 
usuldeki icma anlayışından da bir hayli 
uzakta bulunsa bile, sınırlı bir görüş bir
liğinin dahi belli bir kuwet taşıdığını be
lirtmesi veya bu tür ictihadların arneli de
ğerini vurgulaması itibariyle dikkat çe
ken ifadelerdir. 

icma konusundaki teorinin İmam Şafii 
döneminde dahi netleşmediği ve icmaın 
teknik bir terim olarak yerleşmediği göz 
önünde bulundurulursa. ilk Hanefi müc
tehidlerinden icma hakkında açık bir gö
rüşün nakledilmemiş olması fazla yadır
ganmaz (Dönmez, s. 61 ). Bu sebeple ic-

ma kavramıyla ilgili tanım ve tartışmala
rın ilk birkaç nesil Hanefi fakihleri döne
minde ileri bir safhada bulunmadığı, sa
dece mezhep usul ve doktrininin belirgin
leştiği ileri dönemlerde bu konuda yapı
lan tartışma ve tercihlere ışık tutacak se
viyede ve toplumda genel kabul görmüş 
çizgiyi koruma ölçüsünde bir yaklaşımın 
mevcut olduğu görülür. Esasen raşid ha
lifelerin veya sahabenin icmaına atfedi
len değer veya sahabenin ihtilatı halinde 
onun dışına çıktimaması ilkesi temelde 
onların taşıdığı arneli değerden kaynak
lanmaktadır. 

3. Kıyas. Han efiler'in vaki ve farazi me
seleleri n çözümünde re'y ve kıyası sıkça 
kullandıkları ilk dönemlerde ehl-i re'y de
nince sadece Hanefiler'in kastedildiği ve 
çok defa Hanefiler'in ehl-i re'yin temsil
cisi görüldüğü, hatta Hanefi müctehid
lerinin ve özellikle Ebfı Hanife'nin, sünne
ti açıkça terketme pahasına da olsa re'y 
ve kıyasa çokça başvurduğu şeklinde ağır 
itharniara maruz kaldığı bilinmekle bir
likte ilk nesil Hanefi imamlarından günü
müze intikal etmiş bir kıyas tarifi mevcut 
değildir. Mesela Ebfı Hanife'den. nassın 
bulunduğu yerde kıyasa gidilmeyeceği, 
kıyasın kitap, sünnet ve icmaa istinaden 
yapılabileceği gibi kıyasla ilgili bazı şart
ları ifade eden sözler nakledilmişse de 
esasen kıyasın teorisi konusunda Ebü Ha
nife'ye izafe edilen görüşler, sonraki usul
cüler tarafından onun çözümiediği hu
kuki meselelere dayanılarak çıkarılmıştır 
(Ebu Zehre, s. 326-327; Dönmez, s. 112). 
Klasik dönem Hanefi literatüründe kı
yasla ilgili geliştirilen metodoloji ve ku
rallar da Hanefi imamlarının görüşlerini 
temellendirmeyi hedeflediğinden arada 
uygunluğun bulunması tabiidir. 

Hanefi imamlarının kıyas ve re'yi vu
kufla kullandığı bilinmekle, Hanefiler'e ve 
özellikle Ebfı Hanife'ye, bir yandan mür
sel ve zayıf hadisi kıyastan üstün tuttu
ğu ve bunların varlığı halindekıyasa git
mediği. öte yandan bazı müsned ve sa
hih hadisleri dahi kıyas karşısında terket
tiği şeklindeki isnadlar yapıldığına dikkat 
edilirse Hanefi terminolojisinde kıyasın 
iki ayrı anlam taşıdı§ı tezi gündeme ge
lir. Gerçekten de Ebfı Hanife'nin cüz'iden 
cüz'iye geçiş anlamında yani dar ve tek
nik anlamda kıyasa (kıyas-ı us u ll, kıyas-ı 
fukaha) dayanarak hadisi terkyoluna git
mediği, buna karşılık naslardan ve cüz'l 
hükümlerden bir nevi türnevarım meto
duyla tesbit ettiği İslam hukukunun pren
sipleri ve genel kuralları anlamındaki kı
yası (asıl. kaide, mukteza-i delil) haber-i 



vahidin kabulünde kriter olarak kullandı

ğı görülür (Dönmez. s. ı 13). Hanefıler'in 
bu ikinci tür kıyas anlayışı, onların hadis
lerin Kur'an'a arzı konusunda sergiledik
leri tavırla da uyum gösterir. Haber-i va
hidin kabulünde ikinci tür kıyasın kriter 
olarak kullanılmasına İmam Malik'te de 
rastlanır ve belki de ilk iki mezhep ima
mının bu tutumu imam Şafii'nin sünne
ti ihya, kıyasın kurallarını ve çerçevesi
ni belirleme ve sınırlandırma yönünde 
önemli bir gayret içinde olmasına yol aç
mıştır. 

İlk dönem Hanefi fıkhında kıyasın söz 
konusu iki farklı anlamının Cessas. Pez
devi, Serahsl gibi klasik dönem usulcüleri 
tarafından da üstü kapalı şekilde korun
duğu, bu sebeple onların kıya:Sın tanımı
nı yapmakta oldukça mütereddit dav
randıkları görülür. Öte yandan kıyas. ye
ni baştan hüküm koymaya elverişli bir 
kaynak (müsbit) değil. nasların satırları 
arasında gizli 1 örtülü bulunan bir h ük- . 
mü ortaya çıkarıcı (muzhir) bir yol olarak 
nitelendirilirken dar ve teknik anlamdaki 
kıyasın kastedildiği ve bu kıyasın şer'! 
delilden ziyade hüküm elde etmeye ya
rayan bir metot olarak algılanması gerek
tiği unutulmamalıdır (Pezdevl, III, 268-
269; Serahsl. el-UşQl, II , Iı8-ıi9, ı43-
l44; Dönmez, s. ıo5-ı06, ı23-ı24) 

4. İstihsan. Ebu Hanife'nin fıkhl mese
leleri çözümlerken istihsan metodunu bü
yük bir ustalıkla kullandığı ve bu konuda 
kimsenin onunla boy ölçüşemediği (Hü
seyin b. Ali es-Saymerl. s. ı I-12), onun 
bu özelliğinin birçok fakih tarafından tak
dir, bazı muhaliflerince de itharn ve eleş
tiri konusu yapıldığı bilinmektedir. Hatta 
birçok müellifın istihsanı sadece Hanefi 
mezhebince bilinen ve kullanılan bir me
tot olarak tanıtması, Hanefi müctehidle
rinin istihsanı ilk defa telaffuz edip sıkça 
kullanmaları, sonraki dönem fakihlerinin 
ilk dönem mezhep müctehidlerine ait bir
çok farklı görüşü bu metotla açıklamış ol
masından kaynaklanabilir. Halbuki pren
sip olarak istihsan kavramının Hanetiler'in 
yanı sıra Maliki ve Hanbeli doktrininde 
de önemli bir yer tuttuğu. diğer ekalle
rin muhalefetinin ise genelde adlandır
madan ibaret kaldığı ve metot olarak on
larca da değişik isim ve tarzlarda kulla
nıldığı söylenebilir. 

İmam Muhammed'in eserlerinden iti
baren Hanefi literatüründe, "Kıyasa göre 
şöyle hükmetmek gerekirken kıyası ter
kedip istihsana göre böyle hüküm veril
di" tarzındaki ifadelere rastlanılır. Ancak 
ilk dönem literatüründe kıyas ve istihsa-

nın tanırnma veya çerçevesini belirleyen 
bir açıklamaya yer verilmeyişi. üstelik bu 
dönem literatüründe sıkça kullanılan bu 
iki terimle neyin kastedildiğinin de açık 
olmayışı. hem daha önce temas edilen 
tartışmaları başlatmış hem de Kerhl'den 
itibaren Hanefi fakihlerini istihsanı fark
lı tariflerle de olsa netleştirme gayreti
ne sevketmiştir (islam hukuk usulünde 
istihsan anlayışının doğuşu ve ilk dö
nemlerdeki gelişim seyriyle ilgili geniş 
bilgi ve tahliller için bk. Dönmez, s. 127-
ı 76) 

Hanefıler'in istihsan anlayışını, "bir hu
kuki olayın benzerlerine bağlanan huku
ki sonuçtan vazgeçip başka bir sonuca 
varma" şeklinde özetlemek, istihsan kar
şısında yer alan kıyası da birçok durum
da "genel nitelikli şer'! nas. yerleşik ge
nel kural", hatta bazan "dikkatlice düşü
nülmeden ilk önce hatıra geliveren çö
züm" olarak tanımlamak mümkündür 
(Mustafa Şelebl, s. 337; Dönmez, s. ı45-
I 4 7). Öyle anlaşılıyor ki Hanefiler. külll kı
yas anlayışları ile naslardan ve fer'l çö
zümlerden türnevarım metoduyla birta
kım genel sonuçlar ve ilkeler çıkararak de
ğişik konulardaki farklı hükümler arasın
da ortak bağ ve bütünlük kurmaya, re'y 
ve ictihad faaliyetleri için hukuki bir alt 
yap ı oluşturmaya çalışmışlar. istihsan 
metoduyla da hem genel çizgi ve kurala 
göre istisnai hüküm taşıyan ve sı h hat de
recesi sabit olan naslara açıklama getir
me. hem de günlük hayatın ihtiyaçları ve 
değişen şartlar karşısında dinin genel il
ke ve amaçlarına uygun yeni çözümler 
üretme imkanı bulmuşlardır. Bundan do
layı Hanefi müctehidlerinin bu metotla, 
kuralların katılığı ve darlığı içinde sıkışıp 
kalmayarak ve bazan nasların lafızları
nı zorlayarak nasların (kanunun) ruhunu 
araştırdıkları ve hakkaniyete uygunluğu 
sağlamaya çalıştıkları görülür. 

S. Diğer Deıiller. Diğer fıkıh mezheple
ri gibi Hanefi usul literatüründe de örf 
ve adet hukuku, müstakil bir delilden zi
yade tali ve tabi bir kaynak. ferl bir delil 
konumundadır. Bu konudaki teorinin ile
ri dönemlerin eserlerinde ele alınmış ol
masının İslam hukuk düşüncesinin olu
şum seyriyle, çevre ve kaynak telakkisiy
le ilgili birtakım sebepleri vardır. Bunun
la birlikte örf ve adet kuralları kitap, sün
net ve icmadan sonra Hanefi müctehid
lerini birinci derecede etkileyen bir vakıa 
olarak değer taşımış, nasların lafız ve ma
na yönüyle yorumlanmasında, hükümle
rinin benzeri olaylara taşırılmasında, nas
ların bıraktığı boşlukların doldurulmasın-
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da ve özellikle istihsan metoduyla çözü
me gidilmesinde örf ve adet önemli bir 
etkiye sahip olmuştur. Hanefıler'in süku
tl icma anlayışı ile örf-i am delilleri ara
sında bir ilişkinin kurulması mümkün ol
duğu gibi mezhep hukuk doktrininin olu
şumunda önceleri Irak örfünün, meşayih 
döneminde ise bilhassa Maveraünnehir 
örfünün izlerini görmek mümkündür. 
Mesela Hanefıler'ce sınırlı alanda da olsa 
telaffuz edilen örfe dayalı n as. örf ile am
mm tahsisi kavramları, evlilikte vetayet 
anlayışları, akıleyi içti mal- mesleki grup
laşma olarak görmeleri, zevi'l-erhamı mi
rasçı kılmaları. azınlık haklarını tesbitte 
daha eşitlikçi davranmaları. onların iç
timai vakıaya ve bölge örfüne verdikleri 
önemin sonucudur. Ebu Hanife'nin ha
disler arasında neshe. yani hadislerin vü
rud tarihleri arasındaki öncelik-sonralık 
ilişkisine ayrı bir önem verip mümkün 
olduğu ölçüde Hz. Peygamber'in son dö
nemdeki hadislerini esas almaya çalışma
sı da sosyal mu h it ve vakıa ile hukuk nor
mu arasındaki yakın ilişkiyi her zaman 
göz önünde bulundurduğunun farklı bir 
anlatımı olarak dikkat çeker. · 

Hanefi usulünde istislah veya mesa
lih-i mürselenin ayrı bir delil olarak zikre
dilmey.işi. Hanefiler'in istihsan metodu
nun kısmen istislahı da kapsadığı şeklin
de açıklanabilir. Fakat istihsan ile istislah 
arasındaki temel farklılık göz önüne alı
nırsa. bunu tamamlayıcı bir açıklama ola
rak benzerlerine ait bir hükmün bulun
ması halinde dahi belli sebeplerle kural
ların dışına çıkan yani istihsana giden Ha
nefiler'in, hakkında bir nassın veya hük
mü bilinen benzer bir olayın bulunmadı
ğı durumlarda İslam hukukunun genel 
prensiplerine ve ruhuna göre çözüm aran
ması demek olan istislah metodunu ön
celikle kabul edecekleri rahatlıkla belirti
lebilir. Ancak Hanefi fıkhında hukuki te
fekkürün mihverini kıyasın teşkil ettiği, 
illetterin külll kaide haline getirilmesiyle 
ve farazi fıklıa ağırlık verilmesiyle kıyasın 
çok geliştirilmiş olduğu hem bu sebeple 
hem de örf. hacet. zaruret. sükutl icma 
gibi çözüm yolları sebebiyle istislah veya 
mesalih-i mürsele adıyla yeni bir adlan
dırmaya ihtiyaç hissedilmediği anlaşıl 

maktadır (Dönmez, s. ı93-ı94) . 

İslam öncesi semavi diniere ait olup 
Kur'an ve Sünnet'le nakledilen şer! hü
kümlerin (şer'u men kablena) ayrı bir delil 
olmaktan çok Kitap ve Sünnet'in kapsa
mında düşünülmesi gerekir ve Hanefiler 
bu tür hükümterin neshedildiği sabit ol
mayanlarla amel etmeyi gerekli görürler. 
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Daha çok Şafii fıkhında yaygın bir kulla
nımı bulunan istishab delilinin birçok tü
rü Hanefiler'ce de delil alınır (Serahsl, el

Uşül, Il, 223-226) . Genelde Malikive Han
beli fıkhında ağırlıklı olarak işlenen ve ay
rı bir delil kabul edilen sedd-i zer ai' pren
sibi. Hanefiler'de bu isim altında olmasa 
bile istihsanın bir türü ( maslahata daya
lı istihsan) olarak kısmen uygulama ala
nı bulmuş, ancak Hanefi ve Şafii fıkhında 
hukuki işlemlerde objektifliğin , istikrar 
ve güven ortamının sağlanması ön plan
da tutulduğundan kısmen sübjektif ka
rakter taşıyan bu prensibin uygulama 
alanı sınırlı kalmıştır. 

IV. GENEL KARAKTERİSTİGİ 

Asırlarca süren bir zaman diliminde ve 
geniş bir coğrafyada oluşan ve yerleşen, 
zamanla kendi içinde çeşitli alt ekaller ve 
temayüller barındıran Hanefi mezhebi
nin genel karakteristiğini, mezhep tık
hında hakim genel çizgi ve eğilimleri tes
bit etmenin kolay olmayacağı ve bunu 
birkaç genel ifadeyle özetiernenin güçlü
ğü hatta imkansızlığı ortadadır. Mezhep
lerin fıkıh doktrininin, özellikle de Hanefi 
fıkhının başlangıçta arneli veya farazi ola
rak gündeme gelen çeşitli münferit me
selelere çözümler şeklinde doğduğu ve 
geliştiği, bu sebeple diğer fıkıh mezhep
leri gibi Hanefi mezhep fıkhının da te
melde meseleel (kazuistik) bir karaktere 
sahip olduğu öncelikle belirtilmelidir. 
Toplum-hukuk ilişkisinin çok tabii sonu
cu olan bu özellik aynı zamanda mezhep 
fıkhının, içinde bulunduğu şartları, içti
mal vakıayı ve gelişmeleri yakından takip 
etmiş ve her olayı kurala feda etmeksi
zin kendi özel şartları içinde değerlendir
miş olması demektir. Öte yandan Hanefi 
mezhebinde başlangıçtan itibaren henüz 
meydana gelmemiş. fakat meydana gel
mesi mümkün veya muhtemel farazi me
selelerin de fıkhi tartışmalara ve çözüm 
arayışlarına konu edilmesi. bazı mahzur
Iar da taşımakla birlikte gerek benzer 
olaylara getirilen çözümler arasında bü
tünlüğü sağlaması, mezhep içinde dokt
rinel düşünceyi geliştirmesi. gerekse ilk 
imamların re'y ve ictihadlarında gözet
tikleri amaç ve ilkeleri kavramaya katkısı 
açısından oldukça faydalı olmuştur. 

Hanefi fıkhında usulün ve bilhassa nas
Iarın aniaşılmasıyla ilgili Iafzi yorum ku
rallarının sonradan ve fürudaki yerleşik 
görüş ve çözüm örneklerine göre oluştu
ğu düşünülürse, fukaha metoduyla ka
leme alınan usul eserleri bir bakıma bu 
mezhebin füruunun temeliendirilmesi ve 
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açıklaması sayılabilir. Hanefi fıkhının ge
nel karakteristiğiyle ilgili olarak söylenen
ler de aynı şekilde, mezhep imamlarının 
diğer fıkıh mezheplerine göre farklılık ar
zeden ictihadları göz önünde bulunduru
larakyapılan bir değerlendirme ve genel
Ierneden öte bir anlam taşımaz. Diğer bir 
anlatımla, her fıkhi mesel e kendi şartları 
içinde değerlendirilip çözümlendiği ve 
mezhep fıkhı da münferit meselelere ge
tirilen çözümlerden olu~tuğu, bu çözüm 
örneklerini gruplandırarak her birini bir 
kurala bağlamanın bazı zorlukları bulun
duğu için yapılacak tesbitler katı ve iddi
alı bir ilke olmaktan çok bazı veya birçok 
istisnası da bulunan bir genel temayül be
lirlemesi mahiyetindedir . . 

M. Zahid Kevseri. Ebu Hanife'nin hadis
le amel konusundaki prensiplerinden söz 
ettikten sonra onun fetvalarında kişile
rin kural olarak borçsi..ız ve sorumsuz ol
ması , yetişkin insanın hukuki iŞlemlerini 
mümkün olduğu ölçüde geçerli sayma. 
ihtilaflı konularda fakir ve zayıf tarafı gö
zetme gibi birtakım ilke ve amaçları göz 
önünde bulundurduğunu belirtir ( en-Nü
ketüHari{e, s. 259). Çağdaş İslam hukuk
çularından Muhammed Yusuf Musa da 
benzeri bir ifadeyle Ebu Hanife'nin tıkhı
nın ibadet ve muamelatta kolaylık, fakir 
ve zayıf tarafı gözetme, kişinin hukuki iş
lemlerini imkan dahilinde geçerli sayma, 
fertlerin hürriyetini ve kişiliğini gözetme, 
devlet otoritesinin devlet başkanınca tem
sili şeklinde beş esasa dayandığını belir
tir (Taril].u'l-fı/s:hi'l-islamr, III, 89-90). 

Ebu Hanife'nin birçok ictihadının bu il
kelerle irtibatlandırılması ve açıklanması 
mümkün olup bu ve benzeri ilkeler, Ebu 
Yusuf ve İmam Muhammed dahil diğer 
Hanefi müctehidlerince de büyük ölçüde 
korunmuştur. Ancak daha başka ilkele
rin ve usul kurallarının da gözetilmesi se
bebiyle mezhepte bu sayılan esaslarla 
açıklanamayacak ictihadların varlığı, da
ha doğrusu bu esasların katı bir geçerli
liğe sahip bulunmadığı gözden uzak tu
tulmamalıdır. Öte yandan İslam hukuku 
bir yönüyle nakli delile yani nassa dayan
makla ve nasların anlaşılmasında lafız 
unsuru bütün fakihler arasında ortak 
bir bağ ve asgari bir mutabakat zemini 
oluşturmakla birlikte fakihlere veya fıkıh 
mezheplerine izafe edilebilecek prensip 
ve amaçlar. onların hem bu Iafızları anla
malarında hem de nasların herhangi bir 
düzenleme getirmediği alanları re'y ve 
ictihadla doldurma faaliyetlerinde etkili 
olan öncelikler ve farklılıklar anlamını ta
şır. 

Hanefi fıkhı, dış görünüşte Ebu Hanife 
ve öğrencilerinin re'y ve ictihadlarının ho
ca-talebe ilişkisi, tedris ve tedvin gele
neği içinde sonraki nesillere aktarılması 
şeklinde teşekkül etmiş olsa bile, hem 
bu ilmi gelenek hem de aktarılan ictihad 
örnekleri mezhebin ilk müctehidlerinin 
bakış açılarının ve önceliklerinin sonraki 
nesillerce bilinmesine imkan hazırlamış 
ve bu ileriki dönemlerde mezhep fakih
lerince genel bir temayül olarak korun
muştur. Esasen fıkıh mezhebi denince 
bir müctehidin görüşleri etrafında kü
melenen fakihler topluluğu değil re'y ve 
ictihadda belirli bir anlayış, usul ve çizgi 
üzerinde asgari mutabakat sağlayan fa
kihlerin oluşturduğu genel çerçeve anla
şılmaktadır. Bu sebeple ilk imarnlara ait 
genel temayül ve tercihierin Hanefi mez
hep doktrininde ana hatlarıyla korun
muş ve bu ilkelerin ileri dönemlerde da
ha da netleştirilmiş olması tabiidir. Mez
hebin uzun bir zaman diliminde oluşan 
doktrin ve uygulama örneklerinde gide
rek belirginleşen külli kaideler ve bu kal
delerin tesbit ve kapsamını konu edinen 
kavaid ilmi, doktrinde genelde göz önün
de bulundurulan ölçüleri ve öncelikleri 
vermeyi amaçladığından bir yönüyle mez
hep fıkhının genel karakteristiği ni de yan
sıtır. 

Hanefi fıkhının Irak gibi ilim ve ticaret 
yönünden canlı, İslam dünyasının kuzeye 
ve doğuya açılan penceresi olması itiba
riyle de sosyokültürel ve etnik yönden ol
dukça renkli bir bölgede doğması, Irak'ın 
yanı sıra aynı niteliklere fazlasıyla sahip 
olan İran, Horasan ve Türkistan'da yayıl
mış ve gelişmiş bulunması , mezhep fık
hının hakim çizgilerinin oluşmasında son 
derece etkili olmuştur. Mesela Ebu Ha
nife'nin hayatı boyunca ticaretle meşgul 
olması ve ticari hayatı yakından tanıma
sının, ilk nesilden itibaren Hanefi fakih
Ierinin büyük çoğunluğunun kadılık gö
revini üstlenmesinin mezhep fıkhına de
rin etkileri inkar edilemez. Çok belirgin 
ve kesin bir özellik olmamakla birlikte 
Hanefi fıkhında ibadetler ve muamelat 
alanında mümkün olduğu ölçüde kolaylı
ğın tercih edildiği ve bunun biraz da dö
nem ve bölgenin şartlarından kaynak
landığı söylenebilir. Hanefi fıkhında mu
amelat, özellikle de ticaret ve borçlar hu
kukunun halkın ticari örf ve adetleriyle 
ve ihtiyaçlarıyla da uyum içinde olarak bir 
hayli geliştiği. ticari muamelelerde ve 
borç ilişkilerinde açıklık, dürüstlük ve be
lirliliğin bulunması şartıyla h ür teşebbü
sün ve serbest ticaret ortamının korun-



maya çalışıldığı görülür. Hanefi fakihleri
nin akidler ve ticari ilişkilerde sıkı ve bi
raz da şekli unsurlar üzerinde ısrar etme
leri bu şartları gerçekleşti rm eye yönelik
tir. Mesela selem akdine konu olan malın 
cins. tür. miktar. vasıf. süre ve teslim ye
rinin başlangıçta belirli ve bilinir olması 
üzerinde titizlikle durulur. Ebu Hanife. bu 
şartların tam gerçekleşmeyeceği malların 
selem akdi ne konu olmasını caiz saymaz. 
kumaşta da ayrıntıların belirlenmesini ge
rekli görür (M. E bO Zehre, s. 365-367) 

Hanefi fıkhında fertlerin temel hak ve 
hürriyetlerinin korunmasına ayrı bir önem 
verildiği, çatışma halinde kişilik hakla
rının ön planda tutulduğu, bu anlayışın 
özellikle Ebu Hanife'nin ictihadlarında 
çok daha baskın olduğu görülür. Mezhep 
literatüründe yer alan ve çoğu Ebu Hani
fe'ye ait olan. vakfın bağlayıcı değil caiz 
(gayr-i la z ım) akidlerden sayılması. maliki 
mülkünde tasarruftan• meneden tedbir
lerin uygun görülmeyişi, sefihin ve borç
lunun hacredilmeyeceği, yetişkin kızın ve
lisinin izni olmadan evlenebilmesi ve ni
kah akdini bizzat yapabilmesi, kadının 
belli dava türlerinde hakimlik görevini 
üstlenebilmesi, zimmlyi öldüren müslü
mana kısas uygulanabileceği, zimmlnin 
diyet miktarının müslümana eşit tutul
ması gibi ictihadlar bu anlayışın sonucu
dur. Şüpheli ve tereddütlü durumlarda 
hadierin uygulanmaması da bu çerçeve
de düşünülebilir. Eşkıyalık suçuna devlet 
başkanının ayette (ei-Maide 5/33 ) zikre
dilen ceza türlerinden dilediğini verebil
mesi yerine. suçun her türünün karşılı
ğında verilebilecek cezaların doktrinde 
belirlenmesinin tercih edilmesi ve siya
seten 1 ta'zlr€m katli belirli suç türlerine 
münhasır kılıp birtakım sıkı şartlara bağ

lamaları da Hanefi imam ve müctehidle
rinin mevcut yöneticilere böyle bir takdir 
hakkı vermenin keyfi uygulamalara yol 
açabileceği endişesini taşımaları ile, di
ğer bir ifadeyle dönemlerinde bir hayli 
güçlenmiş ve teşkilatianmış olan siyasi ik
tidara karşı kişilerin temel hak ve hürri
yetlerini güvence altına almak isteyişle
riyle açıklanabilir. 

Kişilerin tasarruflarının imkan dahilinde 
geçerli sayılması da kişi haklarına verilen 
değerin başka bir ifade şekli olup Hanefi 
fıkhında görülen temel eğilimler arasın
da yer alır. Sakat hukuki işlemlerin fesad
butlan şeklinde iki kademeli bir ayınma 
tabi tutularak fasid işlemlerin iyileştiril
mesine imkan tanınması, vasinin ve fu
zGIInin tasarrufunun cevazı . vasiyet. ni
kah gibi hukuki işlemlerin kuruluşu yö-

nünde gösterilen müsamaha böyledir. 
Hanefiler' in insan haklarının. bu arada 
gayri müslimlerin temel hak ve hürriyet
lerinin korunması konusunda azami ti
tizliği göstermiş olmalarının. bu mezhe
bin bilhassa halkı yeni müslüman olan 
bölgelerde yayılmasına ve uyum göster
mesine etkili olduğu söylenebilir. 

Özellikle Maliki ve Hanbeli fakihlerinin, 
hukuki işlemlerde tarafların kasıt ve ni
yetine veya bir işlemin yol açacağı sonuç
lara birinci derecede önem verdikleri ve 
bu duruma birtakım hükümler terettüp 
ettirdikleri bilinmektedir. Buna karşılık 
Hanefi fakihleri ( Şafiller de bu konuda 
çok defa Hanefller' le birlikte hareket eder
ler) akidlerde ve hukuki işlemlerde objek
tif ölçülerle yetinmiş, iki fiil 1 hüküm ara
sında çok kuwetli bir sebep-sonuç ilişki
si bulunmadıkça her olayı kendi şartları 
içinde ele almaya, böylece ticari hayatta 
ve borç ilişkilerinde açıklık, güven ve istik
rarı korumaya çalışmışlardır. Bu tutum
da, ilk dönemlerde Hanefi fakihlerinin 
büyük çoğunluğunun kadılık yapmış ol
masının da payı olmalıdır. Bu sebeple Ha
nefi fıkhında diyanl hüküm- kaza! hüküm 
ayırımının bir hayli uygulama alanı bul
duğu , bu yaklaşımın özellikle muamelat 
hukuku alanında belirgin şekilde sürdü
rüldüğü ve bir işin hukuki geçerliliğinin 
dini geçerlilikten ve değer hükmünden 
ayrı olarak ele alınmaya çalışıldığı görü
lür. Hatta ibadetlerde yolcular için mev
cut ruhsattan masiyet işiemek için yola 
çıkan kimsenin de faydalandırılması. ça
lıntı elbise ile veya gasbedilen arazide kı
lınan namazın sahih kabul edilmesi, aynı 
anlayışın ibadetler alanında bile etkili ol
duğunu gösterir. Bundan dolayı Hanefi
ler. usuldeki tabi riyle, naslarda varid neh
yin dini yasaklık dışında hukuki hüküm
süzlüğe de yol açıp açmayacağı tartışma
sını açmışlar, gayri müslimlerle ve düş
manla ticari ilişkiler. içki, faiz, zina gibi 
dini haramları doğrudan içermeyen, fa
kat bunlarla dalaylı olarak ilgili olan akid
ler; talak, yemin. ıtk gibi tek taraflı irade 
beyanları konusunda objektif ve şekli öl
çülerle yetinmişler ve bu tutumları bil
hassa Maliki ve Hanbelller tarafından bir 
hayli eleştiri konusu yapılmıştır. 

Başlangıçtan itibaren Hanefi fakihleri
nin, çağdaşları arasında re'yi en çok kul
lanan kimseler olarak tanındığı. Ebu Ha
nlfe'nin düşünce sisteminde akla büyük 
önem verdiği bilinmektedir. İlk nesilden 
itibaren Hanefi fakihleri farazi fıkhl me
selelerin çözümleri üzerinde tartışarak 
hem fıkhl çözüm üretmede inisiyatifi el-
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lerinde bulundurmuşlar. hem de boşluk
ları bu usulle daldurarak doktrinin bütün
lüğünü ve mantık! örgüsünü tamamla
maya çalışmışlardır. Bu metot. aynı za
manda akla ve kıyasa büyük önem veren 
Hanefi fakihleri için hukukçu formasya
nu kazanmayı sağlayan iyi bir fikir jimnas
tiği görevi de görmüştür. Hanefi fakihle
rinin çoğunluğu namaz ve orucun vakti, 
namazda rek'atların sayısı ve namazın ifa 
şekli gibi teabbüdl yani sem'i-şer'l konu
lar hariç iman, küfür. zina, içki gibi fiilie
rin akli olduğu, aklın bunların iyilik ve kö
tülüğünü şer'! tebliğ olmadan da bilebi
leceği. ancak bu bilginin o fiilin emredil
miş veya yasaklanmış sayılmasını. dola
yısıyla teklifi gerektirmeyeceği görüşüne 
sahip olmuşlar. böylece hüsün- ku bu h ko
nusunda Matürldi- Hanefi alimleri aklı 
da devrede tutan orta bir yol tutmuşlar
dır. Bu yaklaşım. Hanefi fıkhında ictihad 
kapısının daha geniş tutulduğu şeklinde 
de algılanabilir. Mezhep fıkhında hakim 
olan bu aklileşme süreci ve Eş'ari-Şafil 
dayanışması karşısında gösterilen mu
kavemet, Ebu Hanife'ye yapılan mürcie
lik. Kur 'an'ın mahluk olduğuna kail ol
muş gibi isnatlar da dahil, başlangıçtan 
itibaren Hanefiler'e birtakım eleştirilerin 
yöneltilmesine uygun bir ortam hazırla
mıştır (Madelung, Isi., LIX, 36-39 ). 

Hanefi fakihlerinin nakil-akıl dengesi
ni kurmada gösterdikleri bu tutum önce 
Mu'tezile. V. (Xl.) yüzyıldan itibaren de 
Matüridi ilahiyatının itikadi bir mezhep 
olarak Hanefiler arasında benimsenme
sini ve hızla yayılmasını kolaylaştırmıştır. 
İmam Matüridi'nin Hanefi olmasının ya
nı sıra Şafii- Eş'ari dayanışması karşısın

da Türk sultanlarının ve Hanefi fakihleri
nin kısmen Mu'tezili. genelde de Matüri
dl doktrini destekiemiş ve benimsemiş 
olması sonunda Hanefiliğin neredeyse 
Matüridiyye ile özdeşleştirildiğ i görülür. 
ileriki dönemlerde Hanefilik ile Miltüridi
lik arasında görülen ayrılmazlığın belki de 
en başta gelen sebebi, Türkler'in Ortado
ğu'da etkin olup Anadolu'ya yerleşmesi
ni müteakip doğu menşeli Hanefi fakih
lerinin bu bölgelere özel olarak davet edil
mesi. onların gerek adiiye gerekse eğitim 
öğretim teşkilatında ve saray çevresinde 
söz sahibi olup Maveraünnehir Hanefi fı
kıh geleneğinin mezhep doktrininde açık 
bir hakimiyet kurmasıdır. 

Hanefi fıkhında örfün ve içtimal vakıa
nın ayrı bir değer ve öneme sahip olduğu 
görülür. İlk nesil H.anefi müctehidlerinin 
nesih, örfve istihsan anlayışları, toplum
daki ve çevre şartlarındaki değişimi yakın-
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dan takip ederek getirilen fıkhl çözümle
rin arneli değerini de göz önünde bulun
durmaları. fıkıh usulünün ve küll1 kaide
lerin tedvin edildiği ve .doktrinin klasik 
çizgisinin belirginleştiği sonraki dönem
de de kısmen devam etmiş, sınırlı sayıda 

da olsa sosyal şartların değişmesine pa
ralel olarak yeni çözümler üretilebilmiş
tir. Mesela ilk devir Hanefi müctehidleri, 
dönemlerinde kabile ve aile birliğinin za
yıflamış olmasını ve sosyal grupların yeni 
oluşumunu göz önüne alarak asabe bağı
na dayalı akıle geleneğine meslek! grup
lar arası mali dayanışma şeklinde yeni bir 
yorum ve uygulama imkanı getirmişler
dir. Böylece toplumdaki aynı sanat ve 
meslek erbabının, işçilerin kendi araların
da akllenin fonksiyonunu icra edecekye
ni bir sosyal güvence teşkilatı oluşturma
sına imkan hazırlanmıştır. İlk Hanefi fa
kihleri menfaati aslen mütekawim mal 
saymaz ve tazminini gerekli görmezken 
sonraki dönemde bu kural bazı hak ihlal
lerine ve suistimaliere yol açması sebe
biyle kısmen değişikliğe uğratılmış. yine 
ilk dönemlerde akidlerde sadelik ve tek
lik ilkesine uyularak akdi şartlara fazla 
müsamaha edilmezken sonradan örfen 
bilinen ve taraflar arasında çekişmeye 
yol açmayacak nitelikte olan akdi şartlar 
caiz görülmüştür. Hadiste buğday sahi
binin değirmenciyle, elde edilecek undan 
bir kısmı karşılığında buğdayını öğütme
si şeklinde bir akid yapması yasaklanmış
ken (Beyhaki, V, 339; Zeylal. IV, 140) Belh
li Hanefi fakihleri, örfen bilinmekte ve 
çekişmesiz uygulanmakta oluşunu delil 
getirerek yükü n taşınan malın bir kısmı 
karşılığında taşınmasını, dokumacının do
kuyacağı kumaşın bir kısmı karşılığında 
çalıştırılmasını ve çobanın çobanlığı süre
since doğacak yavruların belli bir oranı 
karşılığında sürüye çoban tutulmasını 
caiz görmüşlerdir. Ebu Yusuf, alışveriş fa
iziyle ilgili hadiste (Buhar!, "Büyü'", 74-

77; Müslim, "Müsai5at", 84) ribevl malla
rın keyll veya veznl olarak zikredilmesinin 
örfe dayanan bir belirleme olduğunu söy
lemiş, Ebu Hanife şahitlerin tezkiyesini 
gerekli görmezken imameyn toplum şart
larındaki değişme sebebiyle bunu gerek
li görmüş, hatta aynı fakihin önceki gö
rüşünü sonradan değiştirdiği olmuştur. 

Bu ve benzeri ictihad farklılıkları litera
türde örfün am lafzı tahsis edip edeme
yeceği, örfe dayalı nas ve örfün delil oluş 
şartları gibi tartışmaları ve açıklamaları 
da beraberinde getirmiş. bu yaklaşım tar
zı , özellikle muamelat hukukunda mez
hepte yerleşik bir ictihadın değişen şart-
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lar ışığında yeniden gözden geçirilmesi
ne imkan hazırlamıştır. 

Klasik ve çağdaş literatürde, "şekil ba
kımından hukuka uygun bir işlem vasıta
sıyla yasaklanmış bir sonuca ulaşma ça
bası" olarak özetlenebilecek olan hiyel ve 
meharic usulünü ilk Hanefi müctehidle
rinin icat ettiği ve mezhepte bu metoda 
sıkça başvurulduğu yönünde yaygın bir 
iddia ve kanaat mevcuttur. Bu kanaatin 
oluşmasına biraz da menakıb kitapların
da Ebu Hanife'nin ince anlayışına ve ze
ka kıvraklığına örnek olarak zikredilen ba
zı görüşlerin ve hukuk! çözümlerin kanu
na karşı hile gibi değerlendirilmiş olma
sı, mevsuk bir isnat olmamakla birlikte 
Hanefi imarnlara hiyelle ilgili eserler ve
ya birçok çözüm örnekleri nisbet edilme
si, müellifi bilinen ilk hiyel kitabının Ha
nefi fakihi Hassaf'a ait oluşu . mezhep 
içinde orta ve ileri dönemlerde hiyeli ca
iz görüp bolca kullanmasıyla ün salmış 
fakihlerin bulunması gibi durumlar yol 
açmıştır. Ebu Hanlfe'nin, Ebu Yusuf ve 
imam Muhammed'in şeklen hukuka uy
gun da olsa dalaylı yoldan harama u laş

mak veya bir farzı ıskat etmek için hile
ye başvurulmasını açıkça tenkit ettil<leri, 
mezhep doktrininde bu görüşün hakim 
bulunduğu, Ebu Hanife'ye nisbet edilen 
hilelerin çoğunun yemin ve talak konu
sunda olduğu düşünülürse Hanefi fıkhın-

. da kişileri meşru yolla meşru neticelere 
ulaştıran, günaha girmekten koruyan. 
darlık ve sıkıntıdan kurtaran hukuk! çö
zümlerin caiz görüldüğü, kanuna karşı 
hile teşkil eden, harama, bir hakkın ipta
line veya bir vacibin ıskatma yol açan hi
lelerin caiz görülmediği anlaşılır. Bunun
la birlikte Hanefi fıkıh literatüründe yer 
yer bu son grupta mütalaa edilebilecek 
bazı hile örneklerine rastlanılması. mez
hep müctehidlerince kural olarak kabul 
edilen ve sınırlı olarak kullanılan hiyel 
prensibinin sonraki dönemde bazı Hane
fi fakihleri tarafından tahrk usulüyle fık
hın diğer alanlarınayayılması ve ölçüsüz
ce kullanılması sonucudur. Hanefi mez
hebine bu konuda ağır eleştirilerin yönel
tilmesine de bu son tür hile örnekleri se
bep olmuştur (bk. HİYEL). öte yandan, 
istihsan metodunun kullanımı konusun
da özel bir maharet kazanan Hanefi fa
kihlerinin hiyel prensibini de kural olarak 
kabul edip uygulamaları, bu iki usul ile 
mezhepte yerleşik kuralları, örnek icti
hadları ve lafzl-mantıkl ilkeleri iptal et
meden onların katılığını aşma ve hakka
niyet ilkesinin gerektirdiği bir çözüme 
gitme olarak da anlaşılabilir. 
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Iii ALİ B ARDA KOGLU 

V. LiTERATÜR 

Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Ha
nife, muhitinde karşılaşılan meseleler ve 
bizzat kendisine yöneltilen sorularla ilgili 
olarak hayatı boyunca birçok ictihadda 
bulunmakla birlikte bunları yazmadığı gi
bi ictihad metodunu açıkladığı herhangi 
bir kitap da kaleme almamıştır. Ona nis
bet edilen eserler genellikle akaidle ilgili 
olup doğrudan fıkhl konulara hasredil
memiştir. Ebu Hanife, fıkhl meseleleri icti
had ehli talebelerinden oluşan ders hal
kasında onlarla birlikte ele alıp tartıştık
tan sonra ortaya çıkan çözümleri yazdı
rıyordu . Bu şekilde bir taraftan Hanefi 
mezhebinin çeşitli konularla ilgili görüş
leri toplanırken bir taraftan da ortaya çı
kan ictihadların belli kitap ve bab başlık
ları altında bir araya getirilerek tasnif ve 
tedvini sağlanıyor, bu ise daha sonra ka
leme alınacak sistematik fıkıh kitapları 
için bir temel oluşturuyordu. Ebu Hani
fe'den sonra bu ders halkalarını devam 
ettiren J::.bu Yusuf, Muhammed b. Hasan 
eş-Şeybanl ve Züfer b. Hüzeyl gibi önde 
gelen talebelerin, hocalarının görüşleriy
le birlikte kendi görüşlerini de imla ve 
telif yoluyla talebelerine aktardıkları bi
linmektedir. Muhammed b. Hasan eş
Şeybanl'nin derlediği, kendisinden teva
tür ve şöhret yoluyla nakledildikleri için 
"zahirü'r-rivaye" (el-usul) olarak anılan el
Aşl (el-Mebsut). ez-Ziyadat, el-Cô.mi'u'l
kebir, el-Cami'u'ş-şagir, es-Siyerü '1-
kebir ve es-Siyerü 'ş-şagir adlı eserler 
Hanefi fıkhının ilk ve en güvenilir kaynak
larını oluşturur_ Bazıları defalarca bası
lan bu eserlerden özellikle ez-Ziyadat, 
el-Cami'u'l-kebir ve el-Cami'u'ş-şagir 
üzerine tanınmış Hanefi alimleri tarafın
dan yapılan birçok şerh. ihtisar ve nazım 
çalışmasının önemli bir kısmı yazma ha
linde bugüne ulaşmıştır (Sezgin. 1, 422-
431 ). Şeybanl'nin, ahad yolla rivayet edil
dikleri için "nevadirü'r-rivaye" diye anılan 
el-lfücce 'ala ehli'l-Medine (1-IV. Hay
ctarabad 1385-1390) ve el-Aşar ile (Lek
nev 1883, 131211894; Lahor 1309, 1328) 
diğer bazı eserleri yanında Ebu Yusuf'un 
başta Kitdbü'l-Ijarac olmak üzere bu
güne ulaşan birkaç kitabı da (bk DİA, X. 

HANEFI MEZHEBi 

264) Hanefi literatürünün oluşmasında 
önemli katkısı bulunan ilk eserlerdiL 

imam Muhammed'in Ebu Hanife ve ta
lebelerine ait görüşleri topladığı ilk kay
naklardan sonra Hanefiliğin geniş bir coğ
rafyaya yayılması ve Abbasller zamanın
da büyük nüfuz kazanması ile birlikte ilk 
birkaç nesil Hanefi müctehidlerinin (mü
tekaddimln) görüşlerini derleyen eserlerin 
yanı sıra çeşitli bölgelerdeki doktrinel ve 
tatbiki hukuku yansıtan eserlerin de hız
la çoğaldığı ve ayrıca Hanefi fıkhının özlü 
şekilde ve genel olarak deliilere yer veril
meden derlendiği temel metinlerin ka
leme alınmaya başladığı görülür. Bazıla
rında yalnız Ebu Hanlfe'nin. bazılarında 

talebelerinin de görüşlerinin kaydedildi
ği bu muhtasar metinler zaman içinde 
birçok alim tarafından şerh edilmiştir_ Bu 
eserler gibi fıkhın bütün konularını ihti
va etmeleri yanında daha sonraki alimie
rin görüşlerine ve kendi dönemlerinde or
taya çıkan meselelere getirdikleri çözüm
lere de yer veren fetava, nevazil ve vakı
at kitapları ile belli bazı konulara hasre
dilen eserler. fıkıh usulü ve Hanefi ule
masının hal tercümelerini konu edinen 
çalışmalar binlerce cildi bulan zengin bir 
literatür oluşturmuştur. 

1. Temel Metinler ve ŞerhlerL Hanefi 
mezhebinde el kitabı mahiyetinde ilk eser 
Ebu Ca'fer et-Tahavl'nin (ö. 321 /933) el
Mu{ıtaşar'ıdır (Kahire 1370) . Ebu Hani
fe ve iki talebesi Ebu Yusuf ile Şeytani'
nin görüşlerinin özet halinde yer aldığı 
eserde, aynı zamanda bir müctehid olan 
müellifin kendi görüş ve tercihlerini de 
belirtınesi önem taşır. Bugüne ulaşan beş 
şerhinden (S ezgi n. ı. 441 ) Cessas ile Ali 
b. Muhammed el-isbicabl'ninkiler özel
likle anılmalıdır. Horasan Samani Emlri 
Nuh b. Nasr'a vezirlikyapan Hakim eş-Şe

hld, Şeybanl'nin adı geçen altı kitabında
ki görüşleri derteyerek el-Kafi adlı ese
ri meydana get irdi (yazma nüs haları için 
bk. a.g.e., 1, 443). Şemsüleimme es-Se
rahsi bu eseri el-Mebsut adıyla şerhetti 
(I-XXX. Kah i re I 324- ı 331 ). el-Mebsut 
Hanefi fıkhının temellendirildiği. bu mez
hebe ait görüşlerin delillerinin açıklandı
ğı ve sistemli bir tahtilin yapıldığı ilk ve 
en hacimli eserdir. 

Kudurl(ö. 428/1037). Hanefimezhebi
nin en meşhur el kitaplarından biri olan 
el-Mu{ıtaşar'ı telif etti. Birçok defa ba
sılan, çeşitli Doğu ve Batı dillerinde tam 
ve kısmi tercümeleri bulunan eser üze
rinde otuz civarında şerh vb_ çalışma ya
pılmıştı r. En yaygın şerhleri Ebu Bekir 
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