
Giriþ

Ýslam dininde ihtilafýn iki 

alanda cereyan ettiði gö-

rülmektedir. Bunlar; inanç 

konularý (usûlu’d-din) ve 

fýkhi hükümler (furûu’d-

dîn) olarak sýnýflandýrýlabi-

lir. Usûlu’d-dîn alanýnda-

ki ihtilafta genel itibariyle 

bir tarafýn haklý diðer tara-

fýn ise hatalý olduðu ifade e-

dilmekle birlikte bu alanda-

ki ihtilaflar da iki ayrý kýsma 

ayrýlýr. Allah’ýn varlýðý ve 

birliði, nübüvvetin varlýðý 

gibi konularda kiþinin ayký-

rý görüþler ileri sürmesinin 

onu dinin dýþýna çýkardýðý 

kabul edilmiþtir.1 Allah’ýn 

iradesi, sýfatlarý ve kader, 

kaza konularýnda farklý gö-

rüþler ileri sürenler ise ehl-i 

bid’at kavramý içerisinde deðerlendirilmiþtir. Bu iki yaklaþýmýn neticesinde Ýslam 

dinindeki genel temayül, ehl-i kýbleye mensup insanlarýn tekfir edilmemesi þeklin-

de tezahür etmiþtir. Ancak bu tür konulardaki farklý yaklaþýmlarýn kiþiyi dinin dý-

þýna çýkaracaðýný savunanlar da olmuþtur.2 

Furûu’d-dîn alanýnda ihtilaf, sahabe, tabiin ve onlarý takip eden müctehidle-

rin aralarýndaki görüþ farklýlýklarýný kapsar. Ancak fýkhi ihtilaflarýn Allah Resulü 

(sas.) döneminden itibaren baþladýðý söylenebilir. Zira bu konuda hadis kitapla-

rýnda yer alan bazý bilgiler, daha o dönemde sahabenin az da olsa bazý fýkhi konu-

larda aralarýnda ihtilafa düþtüðünü haber vermektedir. Ýnanç konularýyla ilgili ih-

tilaf usûlu’d-dîn alanýný kapsadýðý için biz konumuzla ilgili fýkhi ihtilaflarýn tarihî 

geliþimini incelemeye çalýþacaðýz.

1. Vahiy Döneminde Fýkhi Ýhtilaflar
Vahiy dönemi, Allah Resulü’nün (sas.) hayatta olduðu zamanla sýnýrlýdýr. Hz. 

1. Ýbrâhîm b. Mûsâ eþ-Þâtýbî, el-Ý’tisâm, tahkik: Suleym b. Îd el-Hilâlî (1. Basým, Suud: Dâru Ýbni 

Affân, 1992), s. 722-723.

2. Cemâleddîn Muhammed b. Ahmed el-Gaznevî, Usûlu’d-Dîn (1. Basým, Beyrut: Dâru’l-Beþâiri’l-

Ýslâmiyye, 1998), s. 301. 
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Özet

Ýhtilaf, ayný asýrda yaþayanlarýn birbirlerinden farklý 

düþünüp zýt görüþte olmalarý demektir. Fýkýh alanýnda 

ihtilaf, fakihlerin ictihada açýk konularda farklý görüþte 

olmalarýný ifade eder. Fýkhi ihtilaflar, Hz. Peygamber 

(sas.) döneminde sahabe arasýnda az da olsa yaþanmýþ-

týr. Bu dönemi takip eden sahabe, tabiin ve müctehid 

imamlar döneminde fýkhi ihtilaflar artarak devam et-

miþtir. Taklit döneminde ise mezheplerin teþekkül sü-

recinin tamamlanmasýyla birlikte fýkhi ihtilaflar daha 

da derinleþmiþtir. Makalemiz, günümüze kadar devam 

eden fýkhi ihtilaflarýn tarih içerisinde nasýl bir seyir ta-

kip ettiðini ve bunun fýkýh ilmine nasýl bir katkýda bu-

lunduðunu konu edinmiþtir. 
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Peygamber (sas.) Allah’ýn kendisine 

vahiy yoluyla inzal ettiði hükümleri in-

sanlara bildirmek ve onu açýklamak-

la görevlendirilmiþtir.1 Ayrýca o (sas.), 

insanlar arasýnda vuku bulan davalar-

da hüküm vermiþ, yaþanan ihtilaflar 

da onlara doðru yolu göstermiþtir. Di-

ðer bir ifadeyle Allah Resulü (sas.) sa-

habenin kendi arasýnda yaþamýþ olduðu 

bütün problemlerin müracaat kaynaðý 

olmuþtur.2 

Sahabe arasýndaki ihtilafýn sebepleri 

arasýnda, bazen onlarýn farklý bir ülkede 

veya seferde olmalarý sebebiyle nazil o-

lan hükümden, bazen de Resulullah’ýn 

(sas.) verdiði hükümden haberlerinin 

olmamasý sayýlabilir. Böyle durumlar-

da sahabe, bazen ittifak etmiþ bazen de 

ihtilafa düþmüþtür. Onlar, ihtilaflý ko-

nularý Allah Resulü’ne (sas.) arz edip 

onun verdiði hükme gönül rýzasýyla ra-

zý olmuþ ve aralarýndaki ihtilafý sona 

erdirmiþlerdir.3 Sahabenin kendi ara-

sýnda ihtilaf etmeleri, onlara ictihad iz-

ni verilmesiyle yakýndan alakalýdýr. Zi-

ra onlara böyle bir izin verilmemiþ ol-

saydý onlar muhakkak konuyla ilgili o-

larak ictihad etmeden Hz. Peygamber’e 

(sas.) danýþýrlardý.4

1. 16/Nahl, 44. 

2. Alî el-Hafîf, Esbâbu Ýhtilâfi’l-Fukahâ, (Kahi-

re: Dâru’l-Fikri’l-Arabî, 1996), s. 10.

3. Alî el-Hafîf, Esbâbu Ýhtilâfi’l-Fukahâ, s. 10.

4. Sahabeye ictihad izni verildiðini gösteren en 

önemli delil meþhur Muâz hadisidir. Buna 

göre Resulullah (sas.) Muâz’ý Yemen’e gön-

derirken þöyle buyurdu: 

 “Sana bir mesele sorulduðunda ne yaparsýn?
   Allah’ýn kitabýyla hükmederim.
   Allah’ýn kitabýnda bir hüküm bulamazsan 

ne yaparsýn?
   Allah Resulü’nün sünnetiyle hükmederim.
   Onda da bulamazsan ne yaparsýn?
   Rey’imle ictihad ederim. Cevapsýz býrak-

mam. 

Sahabenin kendi arasýnda ictihada a-

çýk konularda ihtilaf etmesine þu misal-

ler verilebilir: Allah Resulü (sas.) asha-

ba ikindi namazlarýný Benû Kureyza’da 

kýlmalarýný emretti. Sahabeden bazýlarý 

ikindi namazýný vaktinde yolda kýldýlar. 

Bazýlarý ise Resulullah’ýn emrinden do-

layý vaktinden sonra Benû Kureyza’da 

kýldýlar. Hz. Peygamber (sas.) durum-

dan haberdar olunca ihtilaf eden sahabe-

ye bir þey söylemedi.5 Saîd-i Hudrî’den 

rivayet edildiðine göre; iki adam sefere 

çýkmýþ ve yanlarýnda su olmadýðý hâlde 

namaz vakti gelmiþ çatmýþtý. Bu iki kiþi 

de toprakla teyemmüm alýp namazlarý-

ný kýldýlar. Sonra vakit içerisinde su bu-

lunca ikisinden birisi abdest alýp nama-

zý iade etti, diðeri ise iade etmedi. Da-

ha sonra Hz. Peygamber’e (sas.) gele-

rek durumu haber verdiler. Allah Resu-

lü, namazýný iade etmeyene: “Sünnette 

isabet ettin, namazýn senin için yeterli-

dir.” buyurdu. Abdest ve namazýný ia-

de edene ise: “Senin için iki kat ecir var-

dýr.” buyurdular.6 

Yukarýda verdiðimiz iki örnek, saha-

benin bazý durumlarda geçici olarak da 

olsa ihtilaf ettiðini gösterir. Geçici o-

larak dedik zira sahabe kendi arasýnda 

ihtilaf ettiklerinde, ihtilaf ettikleri ko-

 Bunun üzerine Resulullah (sas.) sýrtýmý sý-
vazladý ve þöyle dedi: Razý olduðu þeye Allah 
Resulü’nün elçisini muvaffak kýlan Allah’a 
hamdolsun.” (Ebû Dâvûd, Akdiye, 11).

 Amr b. Âs’ýn rivayet ettiði bir hadis yine ge-

nel olarak Müslümanlara dinî konularda ic-

tihad yetkisinin verildiðini ifade eder. Buna 

göre Resulullah (sas.) þöyle buyurmuþtur: 

“Hakim hükmettiðinde ictihadda bulunur 
ve isabet ederse iki sevap alýr. Hüküm verir-
ken ictihad eder ve yanýlýrsa bir sevap alýr.” 
(Buhârî, Ý’tisâm, 21)

5. Buhârî, Megâzî, 30.

6. Ebû Dâvûd, Tahâret, 126.
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nuyu Hz. Peygamber’e (sas.) arz eder 

ve Resulullah (sas.) da onlara hükmü-

nü söylediðinde aralarýndaki ihtilaf so-

na ermiþ olurdu. Diðer taraftan bu mi-

saller ayný konuda birkaç farklý görü-

þün caiz olabileceðini ifade etmesi a-

çýsýndan büyük önem teþkil eder. Yi-

ne bu örnekler daha sonraki dönemler-

de Müslümanlarýn kendi aralarýnda ic-

tihada açýk konularda ihtilaf etmeleri-

nin de caiz olduðuna delil olarak kabul 

edilmiþtir. Allah Resulü’nün (sas.) ge-

nel nitelikli emirler vermesi veya benzer 

durumda iki farklý durumu kabul etme-

si, Müslümanlara ictihad alanýnda ge-

niþlik kazandýrmýþtýr. 

Vahiy dönemi, Müslümanlar için 

hükmün kaynaðý açýsýndan çok önem-

li bir evreyi oluþturmaktadýr. Hz. Pey-

gamber (sas.) hayattayken deðiþen 

þartlara göre insan aklýnýn kullanýlma-

sýna fýrsat vermeyi gaye edinmiþtir. Zi-

ra Ýslam’ýn kesin hükümleri olmakla be-

raber bütün hükümlerin kesin ve deðiþ-

mez olduðunu söylemek güçtür. Eðer 

Ýslam’da yer alan hükümlerin hepsi ke-

sin hükümler olsaydý zaman ve þartla-

rýn deðiþmesine baðlý bazý hükümlerin 

de deðiþmesi söz konusu olmaz ve böy-

lece yeni dönemin gereklerine uygun 

hareket etme imkâný kalmazdý.1

2. Sahabe Döneminde Fýkhi 
Ýhtilaflar

Sahabe dönemi, Resulullah’ýn (sas.) 

vefatýndan sonra Tabiin dönemine ka-

dar olan süreyi ifade etmektedir. An-

cak bu dönemde en önemli safhayý Ra-

1. Ahmed Hassan, Ýslâm Hukuk Ekollerinin Do-
ðuþu, çeviren: Ali Hakan Çavuþoðlu, Hüseyin 

Esen (Ýstanbul: Ýz Yayýncýlýk, 1999), s. 39.

þid Halifelerin hüküm sürdüðü süreç o-

luþturmaktadýr. Zira bu dönemde özel-

likle þura yoluyla Müslümanlarýn kar-

þýlaþtýðý yeni meselelere çözüm bulun-

muþtur.

Hz. Peygamber (sas.) vefat ettikten 

sonra vahiy kesilmiþ, teþrî dönemi sona 

ermiþ ve sahabe arasýnda fýkhi ihtilaflar 

baþ göstermiþtir.2 Özellikle fakih saha-

beler, ortaya bir mesele çýktýðýnda ken-

di görüþünü özgürce açýklamaktan geri 

durmamýþlardýr. Ancak onlar, kendi ic-

tihadlarýna zýt olan farklý görüþlere o-

labildiðince müsamahalý davranmýþlar-

dýr. Ortaya çýkan yeni meselelerde ih-

tilaf ettikleri hâlde baþka bir kimsenin 

görüþünü kýnamamýþ ve baþkalarýný 

yaptýklarý ictihadlarýndan dolayý engel-

lemeyi düþünmemiþlerdir. Aralarýnda 

ihtilaf ettikleri meselelerde þûra netice-

sinde bir birlik olmasýna oldukça önem 

vermiþlerdir. Ancak her özel meselede 

icma olmasýný da savunmamýþlardýr.3

Ýlk dönem itibariyle -özellikle Hz. 

Ömer ve Hz. Ebû Bekir döneminde- ha-

lifeler, yeni bir mesele ortaya çýktýðýn-

da sahabeden ilmî kabiliyeti olanlarý is-

tiþare meclisine çaðýrmýþlardýr. Konu a-

çýklýða kavuþuncaya kadar da herkes 

görüþünü ortaya koymuþtur. Hz. Ebû 

Bekir ve Hz. Ömer döneminde ihtilaf 

konularý çok sýnýrlý bir alanda cereyan 

etmiþtir. Bunun sebebi de sahabenin 

bu dönemde farklý coðrafyalara daðýl-

mayýp bir arada bulunmasýdýr.4 Ýctihad-

da bulunulmasý gereken yeni bir mese-

le ortaya çýktýðýnda eðer konu hakkýn-

2. Alî el-Hafîf, Esbâbu Ýhtilâfi’l-Fukahâ, s. 11.

3. Abdusselâm Tavîle, Eseru’l-Luða fî Ýhtilâfi’l-
Muctehidîn, (Beyrut: Dâru’s-Selâm, 2000), 

s. 18. 
4. Mustafâ Saîd el-Hinn, Eseru’l-Ýhtilâf, s. 36.
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da hüküm bulunamadýysa sahabenin i-

leri gelenleri istiþare ederek meselele-

ri çözüme kavuþturmuþlardýr.1 Yani bu 

dönemde fýkhi ihtilaflar, þûra ile halle-

dilmiþtir. Bazen bir konu hakkýnda gö-

rüþ birliði olmuþ, bazen de görüþ birli-

ðine varýlamamýþtýr.

Þimdi sahabenin kendi arasýnda ya-

þamýþ olduðu ihtilafa dair bir örnek ve-

relim:

Hz. Ömer’in (ra.) halifeliði döne-

minde Sa’d b. Ebî Vakkâs’ýn komuta-

sýnda Irak ve Þam bölgesi fethedilin-

ce, fethedilen bu topraklarýn savaþa ka-

týlanlar arasýnda paylaþtýrýlýp paylaþtý-

rýlmayacaðý ihtilaf konusu olmuþtur. 

Hz. Ömer, muhacirin önde gelenleriy-

le durumu istiþare etmiþ, bu toprakla-

rýn haraç vergisi almak kaydýyla böl-

ge halkýna býrakýlmasýný savunmuþtur. 

Hz. Ömer’in görüþüne Hz. Ali, Osman, 

Talha ve Ýbn Ömer de destek vermiþ-

1. Konuyla ilgili olarak Meymûn b. Mihrân’ýn 

rivayeti konuya açýklýk getirmesi bakýmýndan 

önemlidir: Ebû Bekir döneminde bir mese-

le olursa halife önce Kur’an’a bakardý. Eðer 

Kur’an’da bir hüküm bulursa onu uygulardý. 

Bulamazsa Resulullah’ýn (sas.) sünnetine 

bakardý. Orada bir hüküm bulursa onu uy-

gulardý. Resulullah’ýn (sas.) sünnetinde de 

bir hüküm bulamazsa insanlara þöyle derdi: 

“Þu konuda Resulullah’tan bir þey duyaný-

nýz var mý?” Bazen bir grup gelerek, “Biz 

Resulullah’tan bu hüküm hakkýnda þöyle þöy-

le derken iþittik.” derlerdi. Böyle bir þey de ol-

mazsa Ebû Bekir (ra.) Müslümanlarýn önde 

gelenlerini konu hakkýnda istiþare etmeye ça-

ðýrýrdý. Eðer çoðunluk bir noktada birleþirse 

onu uygulardý. Hz. Ömer de Hz. Ebû Bekir’in 

yolundan gitmiþtir. Önce Kur’an’a sonra sün-

nete sonra Ebû Bekir’in ictihadlarýna bakar 

yine bir þey bulamazsa insanlarý istiþareye 

çaðýrýr ve bir görüþte çoðunluk ittifak etmiþ-

se onu uygulardý. (Muhammed b. Ebû Bekir 

ibn Kayyim el-Cevziyye, Ý’lâmu’l-Muvakkiîn 
an Rabbi’l-Âlemîn, tahkik: Tâhâ Abdurraûf 

Sa’d, (Beyrut: Dâru’l-Cîl, 1973), I, 62.

tir. Bunun dýþýnda Zubeyr b. Avvâm ve 

Bilâl b. Rabâh’ýn içinde bulunduðu bir 

grup sahabe de bu topraklarýn gaziler 

arasýnda paylaþtýrýlmasý görüþünü sa-

vunmuþtur. Hz. Ömer onlara delil o-

larak Enfâl suresi 41. ayetini2 ve Haþr 

suresi 10. ayetini3 delil olarak göster-

miþtir. O, daha sonra gelen müminlerin 

maðdur duruma düþmemeleri için fet-

hedilen topraklarýn bölge halkýna pay-

laþtýrýlmasý görüþünde ýsrar etmiþtir. 

Bu þekilde görüþmeler devam etmiþ ve 

netice itibariyle sahabe, fethedilen se-

vad4 arazisinin haraç vergisi alýnmak 

kaydýyla bölge halkýna paylaþtýrýlmasý 

görüþünde karar kýlmýþtýr.5

Sahabenin ihtilafýyla ilgili diðer bir 

örnek ise þu þekildedir: Ýhtilam olmuþ 

bir þekilde sabahlayan kimsenin oruç 

tutup tutamayacaðý konusunda ihti-

laf edilmiþtir. Ebû Hureyre’ye göre ih-

tilam olan kimse bu þekilde sabahladýy-

sa onun orucu sahih deðildir.6 Bazý ri-

vayetlere göre Ebû Hureyre bu görüþ-

le fetva vermiþ bazý rivayetlere göre i-

se bu görüþ onun bir ictihadýdýr. Bu du-

2. “Bir de ma lu mu nuz ol sun ki sa vaþ ta el de et-
ti ði niz ga ni me tin beþ te bi ri Allah’ýn dýr. Ya ni 
Re su lul la h’a, onun ak ra ba la rý na, ye tim le re, 
yok sul la ra ve yol cu la ra (ga rip le re) ait tir.”

3. “On lar dan son ra ge len ler (baþ ta mu ha cir ler 
ola rak, ký ya me te ka dar ge le cek mü min ler): 
“Ey Ke rim Rab bi miz!” der ler. “Bi zi ve biz den 
ön ce ki mü min kar deþ le ri mi zi af fey le! Ýçi miz-
de mü min le re kar þý hiç bir kin bý rak ma!”

4. Sevad arazisi, kuzeyde Tikrit’ten güneyde 

Basra Körfezi’ne, doðuda Zaðros Daðlarý’nýn 

baþladýðý Hulvan’dan Baðdat’ýn kuzeyin-

den geçerek batýda çölün baþladýðý Kadisiye 

yakýnlarýndaki Uzeyb’e kadar uzanan böl-

gedir. (Mustafa Demirci, “Sevâd”, DÝA, 
XXXVI/576).

5. Ya’kûb b. Ýbrâhîm Ebû Yûsuf, Kitâbu’l-Harâc 
(Kahire: Matbaatu’s-Selefiyye, 1382), s. 24-

25.

6. Ahmed b. Hanbel, Musned, 42, 327 (25509).
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rumda Hz. Âiþe’den rivayet edilen þu 

hadisin Ebû Hureyre’ye ulaþmadýðý an-

laþýlmaktadýr: “Bir adam Resulullah’a 

(sas.) þöyle dedi: ‘Ya Resulallah! Ben 

ihtilam olduðum hâlde sabahlarsam o-

rucuma devam edeyim mi?’ Bunun ü-

zerine Hz. Peygamber (sas.): ‘Ben cü-

nüp olarak sabahladýðým hâlde orucu-

ma devam ediyorum.’ dedi. Adam da: 

‘Biz senin gibi deðiliz, senin gelmiþ ve 

gelecek günahlarýn baðýþlanmýþtýr.’ de-

yince, Resulullah (sas.): ‘Ben Allah’tan 

en çok haþyet duyanýnýz ve takva yö-

nünden Allah’ý en çok bileniniz oldu-

ðumu ümit ediyorum.’ þeklinde karþýlýk 

verdi.”1 Ebû Hureyre’nin, Hz. Âiþe’nin 

rivayetini duyunca bu görüþünden dön-

düðü belirtilmiþtir.2 

Sahabe döneminde mezhepler ku-

rulmamýþtýr. Ancak mezheplerin oluþ-

masýnda etkili olan sahabe kavli, bu dö-

nemde teþekkül etmiþtir. Özellikle Hz. 

Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in hilafetlerin-

den sonra sahabe baþka memleketlere 

hicret ettiði için her bölgede farklý gö-

rüþler ortaya çýkmýþtýr. Kur’an’dan son-

ra dinin ikinci kaynaðý olan hadis tedvi-

ni henüz tam manasýyla yapýlmamýþ ol-

duðu için sahabe, ortaya çýkan yeni me-

selelerde ictihadda bulunmuþtur. Sa-

habe, görüþlerini Kur’an ve sünnete da-

yandýrma konusunda azami gayret gös-

termiþtir. Kendi aralarýndaki bazý ihti-

laflara raðmen kesinlikle Kur’an ve sün-

netin ruhundan sapmamýþlardýr.3 Sa-

habenin Kur’an ve sünnet çerçevesinde 

ortaya koymuþ olduðu görüþler, kendi-

1. Muslim, Sýyâm, 79.

2. Alî el-Hafîf, Esbâbu Ýhtilâfi’l-Fukahâ, s. 33-

34.

3. Ahmed Hassan, Ýslâm Hukuk Ekollerinin Do-
ðuþu, s. 44.

lerinden sonraki dönemde mezheplerin 

oluþma sürecinde etkili olmuþtur.

Genel olarak sahabenin ihtilaflarý-

na baktýðýmýzda onlarýn ihtilaflarýnda 

þu hususlarýn ön plana çýktýðý görül-

mektedir: Nassýn anlaþýlmasý hususun-

da ihtilaf, hadisin bazýlarýna ulaþýp u-

laþmamasý, hadisin unutulmasý ve ha-

disin doðruluðuna kanaat edilmeme-

si, hakkýnda nas olmayan yeni mesele-

lerin ortaya çýkmasý.4 Diðer taraftan sa-

habenin ictihadlarýna bakýldýðýnda on-

larýn sadece Kur’an ve sünneti deðil bu-

nun yanýnda kýyas, istihsan, ýstýslah, 

maslahat-ý mürseleyi de kullandýklarý 

anlaþýlmaktadýr.5

3. Tabiin Döneminde Fýkhi 
Ýhtilaflar

Tabiin döneminde, sahabe döne-

minde olan ictihad faaliyetleri daha da 

hýz kazanarak devam etmiþtir. Tabiin, 

Resulullah’ýn (sas.) ve sahabenin icti-

hadlarýný da kullanmýþlar, onlarýn ihti-

laflý görüþlerini uzlaþtýrmaya çalýþmýþ-

lardýr. Onlar, sahabenin ictihadlarýný 

uzlaþtýrmak mümkün olmadýðýnda ba-

zen bir sahabenin görüþünü bir diðeri-

nin görüþüne bazen de tabiinden birisi-

nin görüþlerini sahabeden birisinin gö-

rüþlerine tercih etme yoluna gitmiþler-

dir. Ayrýca tabiin, bu dönemde çok sayý-

da ictihadda bulunmuþtur. Bu dönem-

de yapýlan ictihadlar ve oluþan fýkhi bi-

4. Ebû Serî’ Muhammed Abdulhâdî, Ýhtilâfu’s-
Sahâbe Esbâbuhû ve Âsâruhû (Kahire: 

Mektebetu Madbûlî), s. 46-54; Muhammed 

el-Hudarî, Ýslâm Hukuku Tarihi, çeviren: 

Haydar Hatipoðlu (Ýstanbul: Kahraman 

Yayýnlarý, 1974), s. 153-154; Hayreddin Ka-

raman, Ýslâm Hukuk Tarihi (Ýstanbul: Ýz Ya-

yýncýlýk, 1999), s. 110-111.

5. Alî el-Hafîf, Esbâbu Ýhtilâfi’l-Fukahâ, s. 24.
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rikim, Ýslam fýkhýnýn gerçek manada te-

þekkül etmesine vesile olmuþtur.1

Bu dönemde ortaya çýkan fýkhi gö-

rüþ ayrýlýklarýna bakýldýðýnda bu ihti-

laflarda mahallî ve bölgesel faktörle-

rin etkisi olduðu görülür. Ayrýca Hz. 

Osman’ýn þehit olmasýyla birlikte baþ-

layan siyasi nitelikteki karýþýklýklarýn 

da fýkhi ihtilaflarý etkilediði söylenebi-

lir. Bu dönemde hayat þartlarýnýn de-

ðiþmesi, fetihlerle coðrafî sýnýrlarýn ge-

niþlemesi ve farklý milletlerden insan-

larýn Müslüman olmalarý gibi geliþme-

ler, sahabe dönemine göre farklý bir ö-

zellik göstermiþtir. Bu dönemde siya-

si birlik bozulmuþ, Müslüman fakihler 

farklý coðrafyalara daðýlmýþ, farklý mil-

letlerden çok sayýda mevali,2 âlim ola-

rak yetiþmiþ ve bu âlimler, kendi kültür 

müktesebatýyla Ýslam’a dâhil olmuþlar-

dýr. Fýkýh mezheplerinin oluþum süre-

cinde belki de en hararetli tartýþmalarýn 

yaþandýðý re’y ve eser konularý bu dö-

nemde tartýþýlmaya baþlanmýþtýr. Ay-

rýca bu dönemde fakihler, sahabe döne-

minden farklý olarak farazi meseleler ü-

zerinde tartýþmýþ ve bu meseleleri hük-

me baðlamýþlardýr. Bu özellik, hukukun 

geliþmesine ve yazýya geçirilmesine ö-

nemli katkýlarda bulunmuþtur.3 Bu dö-

nemin diðer önemli bir özelliði, fýkhýn a-

na malzemelerinden birisi olan hadisle-

rin derlenmesi ve farklý coðrafyalardaki 

rivayetlerin toplanmasý olmuþtur. Yi-

1. Ahmed Hassan, Ýslâm Hukuk Ekollerinin Do-
ðuþu, s. 44-45.

2. Mevali, ilk Ýslam fetihlerinden sonra kendi 

istekleriyle Ýslam’a giren Ýranlýlar, Türkler, 

Berberiler ve Kýptiler gibi Arap olmayan 

Müslümanlar anlamýnda kullanýlmýþtýr. (Ýs-

mail Yiðit, “Mevâlî”, DÝA, XXIX/424).

3. Ekrem Buðra Ekinci, Ýslâm Hukuku Tarihi 
(Ýstanbul: Arý Sanat Yayýnlarý, 2006), s. 70.

ne bu dönemde ortaya çýkan bâtýni fýr-

kalar, Ýslam âlimlerinde dini koruma 

refleksini geliþtirmiþ ve Ýslami ilimler-

de ciddi bir sýçrama yaþanmasýna vesile 

olmuþtur.4 Dinin zayi olmasýndan kor-

kan âlimler, bütün Ýslami ilimlerde o-

lanca gayretleriyle çalýþmýþlar ve Ýslami 

ilimlerin temelini teþkil edecek ilmî fa-

aliyetleri bu dönemde ortaya koymuþ-

lardýr. 

Tabiin döneminde fýkhi faaliyetlerin 

devam ettiði üç bölge olmuþtur. Bu üç 

bölge; Irak, Hicaz ve Suriye’dir. Irak e-

kolü, Basra ve Kûfe olmak üzere ikiye 

ayrýlmýþtýr. Ayný þekilde fýkhi ekol ola-

rak Hicaz’da da Mekke-Medine ve Su-

riye olmak üzere iki ekol varlýðýný de-

vam ettirmiþtir. Medine, Mekke’ye gö-

re fýkhi geliþim açýsýndan daha etkin bir 

rol oynamýþtýr. Suriye ekolü üzerinde 

fazla bilgi bulunmamakla beraber bu e-

kol hakkýnda Ebû Yusuf’un eserleri sa-

yesinde önemli miktarda bilgi günümü-

ze kadar ulaþmýþtýr. Mýsýr ise ilk dönem 

itibariyle kendi fýkhi görüþünü geliþti-

remediði için bu ekoller içerisinde yer 

almamýþtýr. Mýsýr’daki fakihlerden ba-

zýlarý Kûfe ekolünü, bazýlarý ise Medine 

ekolünü benimsemiþlerdir.5

Tabiin dönemi fakihleri, kendi ic-

tihadlarýný yaþamýþ olduklarý bölgede 

varlýðýný sürdürmüþ olan sahabenin gö-

rüþ ve ictihadlarýna dayandýrmýþlardýr. 

Medine fakihleri, Hz. Ömer, Hz. Âiþe, 

Zeyd b. Sâbit ve Ýbn Ömer’den rivayet 

edilen fetvalarla istidlalde bulunmuþ, 

4. Muhammed Hudarî, Ýslâm Hukuku Tarihi, 
s. 159-165; Yusuf Kýlýç, Ýslâm Fýkýh Mezhep-
lerinin Doðuþunu Hazýrlayan Sebepler, (Ýs-

tanbul: Alkan Matbaasý, 1997), s. 264-266.

5. Ahmed Hassan, Ýslâm Hukuk Ekollerinin Do-
ðuþu, s. 45.
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Irak fakihleri ise Ýbn Mes’ûd, Hz. Ali, 

Ebû Mûsâ el-Eþarî ve Enes b. Mâlik’in 

ictihadlarýný fýkhi görüþlerine dayanak 

yapmýþlardýr. Þam’da ise Ebû’d-Derdâ, 

Bilâl-i Habeþî, Muâz b. Cebel, Ubâde 

b. Sâmit, fakihlerin ictihadlarýndan is-

tifade ettikleri sahabeler arasýnda yer 

almýþlardýr.1 Ancak herhangi bir bölge-

de yer alan bir fakih, kendi görüþünü 

desteklemek için birçok sahabeden na-

killerde bulunduðu olmuþtur. Buna gö-

re herhangi bir bölgede bulunan bir fa-

kih, sadece kendi bölgesinde yaþamýþ o-

lan bir sahabeye baðlý kalmamýþtýr.2

4. Ýctihad Döneminde Fýkhi 
Ýhtilaflar

Ýctihad dönemi, hukukun tedvin e-

dilmeye ve mezheplerin teþekkül etme-

ye baþladýðý süreçtir. Hicri ikinci asrýn 

baþlarýndan hicri dördüncü asrýn orta-

larýna kadar devam eden bu dönem, ic-

tihad asrý olmuþtur.3 Bu dönem, teþriî 

hareketlerin duraklamasý, ictihad kapý-

sýnýn kapanmasý ve müctehid imamlar-

dan birisini taklit etme zorunluluðu-

nun gelmesiyle sona ermiþtir.4 Tabiin 

döneminin sona ermesiyle yeni bir dö-

nem baþlamýþ ve bu dönemde Ýslami i-

limlerde çok ciddi geliþmeler yaþanmýþ-

týr. Bunun baþlýca sebepleri arasýnda 

deðiþik milletlerden insanlarýn Ýslam’a 

girmeleri ve bu devrin baþlangýcýndan i-

1. Ömer Nasuhi Bilmen, Istýlahât-ý Fýkhiyye 
Kamusu, I, 310.

2. Ahmed Hassan, Ýslâm Hukuk Ekollerinin Do-
ðuþu, s. 48.

3. Abdulazîm Þerefuddîn, Târîhu’t-Teþrîi’l-
Ýslâmî, s. 143.

4. Abdulvehhâb Hallâf, Ýlk Dönem Ýslâm Hu-
kuku Yasama, Yargý ve Yürütme, çeviren: 

Abdulhâdî Timurtaþ (Ýstanbul: Pýnar Yayýn-

larý, 2006), s. 57-58.

tibaren farklý medeniyetlerden Arapça-

ya yapýlan tercümeler gösterilebilir. Bu 

dönemde hadis tedvini, altýn çaðýný ya-

þamýþtýr. Hadisler tedvin edilip kitap-

larda toplanmýþ ve rivayetlerin güve-

nirliliði açýsýndan çok önemli bir konu-

mu bulunan cerh ve tadil ilmi büyük bir 

geliþme göstermiþtir.5

Fýkýh açýsýndan bu süreçte Allah 

Resulü’nün (sas.) hadisleri ile saha-

be ve tabiinin görüþ ve ictihadlarý, i-

lim merkezlerinde yaygýn ve meþhur bir 

hâle gelmiþtir. Bu hadisler ve ictihad-

lar arasýnda birbirine muhalif ve zýt gi-

bi görünen rivayetler de olmuþtur. Ha-

dis ve eser dediðimiz sahabe ve tabii-

ne ait ictihadlar toplandýkça ihtilaflar 

artmaya baþlamýþ ve birbirine muha-

lif olan bu rivayetler, fakihler tarafýn-

dan kullanýlmýþtýr.6Bu durum, fakih-

ler arasýnda ihtilaflarýn oluþmasýnda ö-

nemli bir etken olmuþtur. Fakihler a-

rasýnda ihtilafa sebep olan hususlar-

dan bir diðeri de re’yin kullanýlmasý ol-

muþtur. Bu sebeple bir bölgede bir ko-

nu hakkýnda birçok ictihad ortaya çýk-

mýþtýr. Bu ihtilaf ve karýþýklýðý önlemek 

için icma kavramý ihdas edilmiþ ve böy-

lece þâz görüþler elenerek her bölgenin 

en yaygýn görüþü, o bölgenin icmaý ola-

rak kabul edilmiþtir.7

Bu dönemde fakihlerden bir kýsmý, 

rivayet farklýlýklarýndan kaynaklanan 

düzensizliði bertaraf etmek için sahabe 

ve Hz. Peygamber’den (sas.) gelen ri-

5. Muhammed Hudarî, Ýslâm Hukuku Tarihi, s. 

190-191; Mennân Kattân, Târîhu’t-Teþrîi’l-
Ýslâmî (Kahire: Mektebetu Vehbe, 2001), s. 

285-288.

6. Ahmed Hassan, Ýslâm Hukuk Ekollerinin Do-
ðuþu, s. 49-50.

7. Ahmed Hassan, Ýslâm Hukuk Ekollerinin Do-
ðuþu, s. 50.
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vayetlerin Müslümanlarýn uygulama-

larýyla desteklenmesi þartýný kabul et-

miþlerdir. Bu dönemde hukuk ekolleri-

nin uygulamaya/amele bu kadar önem 

vermesindeki hedef, bu rivayet farklý-

lýðýndaki ihtilaflarýn önüne geçmek ol-

muþtur. Mesela, Ýmam Mâlik eserlerin-

de sýk sýk üzerinde ittifak edilmiþ “Me-

dine Uygulamasý”na atýfta bulunurken, 

Ýmam Ebû Yûsuf âhâd/þâz rivayetlere 

karþý uyarýda bulunarak meþhur sün-

netin önemini hatýrlatma ihtiyacý duy-

muþtur. Yine Ýmam Evzâî, “Müslü-

manlarýn önceki imamlarýnýn uygula-

masý” ifadesiyle “amel” hususuna atýf-

ta bulunmuþtur.1

Bu dönemde fakihlerin kendine öz-

gü ictihadlarý bulunsa da her fakih, ken-

di yaþadýðý bölgenin fýkhi birikiminden 

etkilenmiþ ve bunu ictihadlarýna yan-

sýtmýþtýr. Hicri ilk iki asýrda bir mücte-

hide baðlý kalma anlayýþý olmamýþtýr.2 

Coðrafi farklýlýklarýn etkisi bulunmakla 

beraber her bölgeden fakihler, birbirine 

benzer görüþler etrafýnda birleþmiþ ve 

görüþlerini kendilerinden ilim aldýklarý 

þahýslara nispet ederek açýklamýþlardýr. 

Mesela, Ebû Hanîfe, hocasý Hammâd 

vasýtasýyla fýkýh bilgisini Ýbrâhîm en-

Nehâî’den almýþtýr. Kûfe ekolünde ba-

zý fakihler Ebû Yusuf’un görüþlerine ta-

bii olurken bazýlarý da Ýbn Ebî Leyla’ya 

tabii olmuþtur. Medine’de ise Ýmam 

Mâlik’in görüþleri, Medine’nin icmaý o-

larak kabul edilmiþtir.3 

Bu dönemde Irak ve Hicaz ekolü ara-

1. Ahmed Hassan, Ýslâm Hukuk Ekollerinin Do-
ðuþu, s. 50-51.

2. Abdulvehhâb Hallâf, Ýlk Dönem Ýslâm Huku-
ku, s. 97.

3. Ahmed Hassan, Ýslâm Hukuk Ekollerinin Do-
ðuþu, s. 54-55.

sýnda re’y ve hadis çekiþmesinin yaþan-

masý, fýkhi faaliyetleri etkileyen önemli 

bir husus olmuþtur. Her iki ekol de ken-

di usullerini savunmuþlar ve karþý tara-

fýn eksik gördükleri yönlerini eleþtir-

mekten geri durmamýþlardýr. Hicaz’da 

hadisler ve sahabe kavilleri Irak bölge-

sine göre daha çok yaygýnlýk arz ediyor-

du. Irak’ta çok farklý milletlere mensup 

insanlardan müteþekkil kozmopolit bir 

yapýnýn bulunmasý sebebiyle bölgede 

fitnelerin çok fazla zuhur etmesi Irak e-

kolünün hadisler noktasýnda daha tem-

kinli olmasýna yol açmýþtýr. Diðer taraf-

tan bu durum, Hicaz ve Irak bölgesi a-

rasýnda yaþanan re’y ve hadis çekiþme-

sinde önemli bir rol oynamýþtýr.4 Bu dö-

nemde yaþanan ihtilaflara raðmen iki e-

kol arasýnda ilmî alýþveriþ devam etmiþ, 

âlimler Hicaz ve Irak arasýnda ilmî se-

yahatler düzenlemiþlerdir.5

Bu dönemde Mekke’de Sufyân b. 

Uyeyne; Medine’de Mâlik b. Enes; 

Mýsýr’da Þâfiî ve Leys b. Sa’d; Basra’da 

Hasan-ý Basrî; Kûfe’de Ebû Hanîfe 

ve Sufyân-ý Sevrî; Þam’da Evzâî; 

Niþabur’da Ýshâk b. Râhûye; Baðdat’ta 

ise Ebû Sevr, Ahmed b. Hanbel, Dâvûd 

ez-Zâhirî, Ýbn Cerîr et-Taberî gibi 

âlimler önde gelen müctehid imamlar-

dan kabul edilmiþtir. Yine bu dönem-

de Baðdat, Kûfe, Basra, Medine, Mek-

4. Abdulazîm Þerefuddîn, Târîhu’t-Teþrîi’l-
Ýslâmî, s. 163.

5. Bunun en önemli örneði Ýmam Þâfiî’dir. Zira 

Þâfiî hem Hicaz ekolünün neþet yerlerinde 

yetiþmiþ Ýmam Mâlik’ten ders almýþ hem de 

daha sonra Irak ekolünün bulunduðu yerle-

re seyahat ederek Muhammed b. Hasen eþ-

Þeybânî’den ders almýþtýr. Bu yönüyle Þâfiî 

her iki ekolü yakýndan tanýma fýrsatý bulmuþ, 

bu tecrübesiyle birlikte kendi usulünü vazet-

miþtir.
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ke, Mýsýr, Þam, Merv, Niþabur, Semer-

kand, Belh, Kayravan ve Kurtuba þehir-

leri öne çýkan ilim merkezleri arasýnda 

yer almýþtýr.1

Ýlk dönemlerde fakihler arasýnda ce-

reyan eden ihtilaflar için herhangi bir i-

lim dalý zikredilmemiþtir. Genelde bu 

ihtilaflar, fýkýh kitaplarýnda daðýnýk o-

larak anlatýlmýþ veya özel bir baþlýk-

ta açýklanmýþtýr.2 Ýslami ilimlerin ted-

vin dönemine girmesiyle birlikte tabi-

i olarak ortaya konulan görüþlerin mü-

dafaa edilmesi ve muhalif görüþlerin e-

leþtirilmesi süreci baþlamýþtýr. Özel-

likle Ýmam Evzâî (ö. 157/774), Ýmam 

Ebû Yûsuf (ö. 182/798), Ýmam Mu-

hammed (ö. 189/805), Ýmam Þâfiî (ö. 

204/819) gibi fýkýh alanýnda eser te-

lif eden ilk müelliflerin reddiyeleri gü-

nümüze kadar ulaþan bu türün ilk ör-

nekleri olmuþtur.3 Bu ilk dönem red-

diye eserleri arasýnda, Ýmam Ebû 

Yûsuf’un er-Redd alâ Siyeri’l-Evzâî, 
Ýhtilâfu Ebî Hanîfe ve Ýbn Ebî Leylâ 
ve Kitâbu’r-Redd alâ Mâlik b. Enes; Ý-

mam Muhammed’in Kitâbu’l-Hucec fî 
Ýhtilâfi Ehli’l-Kûfe ve Ehli’l-Medîne; Ý-

mam Þâfiî’nin Kitâbu’r-Redd alâ Mu-
hammed b. Hasan; Ebû Abdullâh Mu-

hammed b. Abdullâh b. Abdulhakem 

el-Mýsrî’nin (ö. 268/882); er-Redd 
alâ’þ-Þâfiî fîmâ Hâlefe fîhi’l-Kitâb ve’s-
Sunne ve er-Redd alâ Ehli’l-Irâk adlý ki-

taplarý misal olarak verilebilir. 

Bu dönemde müctehidler arasýnda 

1. Osman Keskioðlu, Fýkýh Tarihi ve Ýslâm Hu-
kuku, (Ankara: Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Ya-

yýnlarý, 1999), s. 96.

2. Ýzmirli Ýsmail Hakký, Ýlm-i Hilâf, s. 3.

3. Þükrü Özen, “Ýlm-i Hilâf Yahut Fukahâ Me-

toduna göre Cedel Hakkýnda Klasik Bir Me-

tin: Menþeu’n-Nazar”, Makâlât, 1999/2, s. 

171.

yaþanan bu fýkhi reddiyeler, fýkhýn ge-

liþmesine önemli katkýda bulunmuþ ve 

Ýslam fýkhýnýn kendi kurallarý çerçeve-

sinde müstakil bir ilim hâline gelmesi-

ni saðlamýþtýr. Ayrýca yapýlan bu tartýþ-

malarýn neticesinde her mezhep kendi 

fýkýh usulünü de oluþturmaya baþlamýþ-

týr. Nitekim Ýmam Þâfiî’nin kendi usu-

lünü yazdýðý ve bu alanda ilk eser olarak 

kabul edilen er-Risâle’sinden sonra her 

mezhep kendisine yöneltilen eleþtirile-

re cevap verme ve kendi sistematik bü-

tünlüðünü oluþturmak için reddiyeler 

ve usûl eserleri yazmýþlardýr. Diðer ta-

raftan bu tür münazaralarýn bir görüþe 

sempati duyma ve o görüþü savunmak 

için yapýlmasý, bir mezhebe taassup-

la baðlanma tehlikesini barýndýrmýþtýr.4 

Nitekim bu dönemi takip eden tak-

lit devrinde yapýlan münazaralar, daha 

çok kendi mezhebinin haklýlýðýný ortaya 

çýkarmak için bir savunma psikolojisi i-

çerisinde yapýlmýþtýr.

Fýkýh mezhepleri oluþumlarýný, hu-

kuk alanýnda ilk dönemlerden itibaren 

devam eden ve hür düþüncenin hâkim 

olduðu yorum sürecine borçludurlar. 

Bilhassa üzerinde durduðumuz ictihad 

devri, fýkýh mezheplerinin oluþumun-

da ve geliþiminde çok önemli bir dönem 

olmuþtur. Zira bu dönemde ilim hayatý 

geniþlemiþ, fikirler olgunlaþmýþtýr. Ay-

rýca bu dönemde mutlak ictihad hür-

riyeti görülmekle birlikte, görüþler is-

tidlal edilerek açýklanmýþtýr.5 Yine bu 

dönemde hemen herkes, kendi görü-

þü hakkýnda taassuba düþmemiþ, ken-

disine karþý yapýlan eleþtirilere hoþgö-

4. Abdulvehhâb Hallâf, Ýlk Dönem Ýslâm Huku-
ku, s. 100.

5. Osman Keskioðlu, Fýkýh Tarihi, s. 95-96.
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rüyle bakmýþ ve bu dönem, Ýslam tari-

hinde altýn dönem olarak kabul edilmiþ-

tir. Ayný þekilde bu dönemde ihtilaf, fý-

kýh külliyatýnýn geniþlemesine ve fakih-

lerin fýkhi birikimlerinin artmasýna ve-

sile olmuþtur.

5. Taklit Döneminde Fýkhi 
Ýhtilaflar

Bu dönem fýkýh alanýnda taklit dev-

rinin baþladýðý ve Müslümanlarýn tek 

bir müctehide baðlý olmayý esas aldýk-

larý dönem olmuþtur. Ýlk dönem itiba-

riyle yani hicri ilk iki yüzyýlda tek bir 

müctehide baðlý kalýnmamýþtýr. Fakih-

ler, ilk dönemde baðýmsýz ictihadlar-

da bulunmuþlardýr.1 Ancak Ýmam Þâfiî, 

ortaya koyduðu çalýþmalarla kendi hu-

kuk ekolünü oluþturmuþtur. Özellik-

le Þâfiî’den sonra fýkýh ilminde bölgesel 

farklýlýklar kaybolmaya baþlamýþ ve bu-

nun yerini bir müctehidi ve onun usulü-

nü takip etme anlayýþý yerleþmiþtir.2

Dördüncü dönem olan ictihad dö-

nemine gelindiðinde müctehid olan bir-

çok fakih arasýndan dört tanesi ön pla-

na çýkmýþtýr. Bu dört fakihin görüþle-

ri takipçileri tarafýndan tedvin edilip i-

mamlarýnýn usulüne göre daha sistemli 

bir hukuk ekolü hâline gelmiþtir. Bun-

lar; Ýmam Ebû Hanîfe, Ýmam Þâfiî, Ý-

mam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel’dir. Bu 

müctehidlerin takipçileri arasýnda ya-

pýlan tartýþmalar neticesinde hilaf külli-

yatlarý belli bir yekûna ulaþmýþtýr.3

1. Abdulazîm Þerefuddîn, Târîhu’t-Teþrîi’l-
Ýslâmî, s. 204.

2. Ahmed Hassan, Ýslâm Hukuk Ekollerinin Do-
ðuþu, s. 55.

3. Muhammed Hudarî, Ýslâm Hukuku Tarihi, 
s. 228; Mennân Kattân, Târîhu’t-Teþrîi’l-
Ýslâmî, s. 369; Ekrem Buðra Ekinci, Ýslâm 

Bu dönem itibariyle mutlak ictihad 

dönemi bitmiþtir. Her mezhebin men-

suplarý artýk kendi imamlarýna baðlan-

mýþlardýr. Bu durum, mutlak ictiha-

dýn yerini mezhep içerisinde yapýlan ic-

tihadlarýn almasýyla sonuçlanmýþtýr. 

Mezhebe tabii olanlar, kendi imamlarý-

ný savunmak veya yüceltmek için mena-

kýb kitaplarý yazma gayretine giriþmiþ-

lerdir. Bunun yanýnda bir fakih, belirli 

bir mezhebin kitaplarýyla meþgul olarak 

o imamýn tedvin etmiþ olduðu hüküm-

leri, ortaya koyduðu metot ve usulünü 

öðrenmeye çalýþmýþtýr.4 Hatta mezhep 

mensuplarý, baðlý olduklarý mezhebin 

görüþlerini þeriatýn kendisi olarak gör-

meye baþlamýþlardýr.5

Taklidin bu dönemde yer edinmesi-

nin sebepleri olarak þunlarý söyleyebili-

riz:

1. Ýctihad devrinde müctehid imam-

larýn yetiþtirmiþ olduklarý talebeler, 

hem mezhepleþmeyi hýzlandýrmýþ hem 

de taklidin yaygýnlaþmasýna etki etmiþ-

tir. Bu talebeler, imamlarýnýn fýkhi biri-

kimine duyduklarý hayranlýk neticesin-

de onlarýn metot ve hükümlerini ted-

vin etmiþlerdir. Nihayet insanlar ara-

sýnda bu görüþ ve hükümleri benimse-

yip onunla amel etmeye baþlayanlar ol-

muþ, bu da mezhepleþme ve taklit dö-

Hukuku Tarihi, s. 79.

4. Muhammed Hudarî, Ýslâm Hukuku Tarihi, s. 

320.

5. Abdulazîm Þerefuddîn, Târîhu’t-Teþrîi’l-
Ýslâmî, s. 204.

 Konuyla ilgili olarak Kerhî’nin söylediði þu 

söz oldukça manidardýr: “Bizim ashabýmýzýn 
söylediklerine ters bir ayet veya hadis görür-
sen bil ki o ya müevveldir ya da nesh olun-
muþtur.” (Muhammed Hudarî, Ýslâm Huku-
ku Tarihi, s. 320).
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neminin baþlamasýnda önemli bir rol 

oynamýþtýr.1

2. Hilafet makamýna ehil olmayan 

kiþilerin gelmesiyle âlimlere olan baský 

artmýþtýr. Ancak Ýmam Ebû Hanîfe, Ý-

mam Mâlik gibi müctehidler þehit olma 

pahasýna idarecilerin zulmüne ortak ol-

mamak için kendilerine verilen vazifeyi 

kabul etmemiþlerdir. Ancak halife ve e-

mirlerin etrafýnda bulunan âlimleri ilmî 

tartýþmalara teþvikiyle cedel kapýsý a-

çýlmýþtýr. Daha önceki devirlerde hak-

ký ortaya çýkarma gayretlerinin yerini 

hasmý maðlup edip ilzam etme almýþtýr. 

Ýlk dönem itibariyle ictihadýn ruhunda 

semavilik hâkimken daha sonra çeþit-

li sebeplerle nazarlar dünyevî bir key-

fiyete bürünmüþtür.2 Öte yandan mez-

hebi savunma ve hasmý ilzam etme fik-

ri, müctehid imamlar arasýndaki ihtilaf-

larýn araþtýrýlýp bunlarla ilgili eserlerin 

yazýlmasýný gerektirmiþtir.3

3. Kadýlarýn verdikleri kararlarda ha-

taya düþmeye baþlamalarý, onlarýn gü-

venilirliklerinin ve ilmî yeterliliklerinin 

sorgulanmasýna sebep olmuþtur. Da-

ha sonra bu durumun önüne geçmek i-

çin kadýlarýn devletin benimsediði mez-

hebin görüþlerine baðlý kalmasý zorunlu-

luðu getirilmiþtir.4 Bu durum elbette bir 

kargaþayý önlemesinin yanýnda taklit ru-

hunun yayýlmasýna yardým etmiþtir. 

Diðer taraftan bu dönemde ictihad 

tamamen sönmemiþtir. Mutlak ictihad 

1. Muhammed Hudarî, Ýslâm Hukuku Tarihi, s. 

322.

2. Hayreddin Karaman, Ýslâm Hukukunda Ýcti-
had, s. 166.

3. Hayreddin Karaman, Ýctihad, Taklid ve Telfik 
Üzerine Dört Risale, (Ýstanbul: Ýz Yayýncýlýk, 

2000), s. 13-14.

4. Muhammed Hudarî, Ýslâm Hukuku Tarihi, s. 

323.

olmamakla beraber her mezhep içerisin-

de önemli fýkýhçýlar yetiþmiþtir. Bunlar-

dan bazýlarý yeni karþýlaþýlan ve hükmü 

olmayan meselelerde kendi mezhebinin 

metot ve usulüne baðlý kalarak ictihad-

larda bulunmuþtur. Bu müctehidlere, 

ashab-ý tahric denilmiþtir.5

Bu dönem bir bütün hâlinde incele-

nip sebepler irdelendiðinde aslýnda icti-

had kapýsýnýn iradî olarak deðil kendi-

liðinden ehil olmayan insanlarýn yüzü-

ne kapandýðý söylenebilir.6 Bu dönemde 

taklit ruhu hâkim olduðu için mezhep-

ler arasý ihtilaflar daha keskin bir dü-

zeye ulaþmýþtýr. Münazarada bulunan 

âlimler, kendi görüþlerini deðil baðlý 

bulunduklarý mezhebin görüþlerini sa-

vunmuþlardýr. Bunun içinde birçok ih-

tilaf kitabý yazýlmýþtýr.

Bu kitaplar içesinde Tahâvî’nin (ö. 

310) Ýhtilâfu’l-Fukahâ’sý, Taberî’nin (ö. 

428) Ýhtilâfu’l-Fukahâ’sý ve Debûsî’nin 

Te’sîsu’n-Nazar adlý eserleri ihtilaf li-

teratüründe önemli bir yer tutmakta-

dýr. Özellikle Debûsî’nin yazmýþ oldu-

ðu Te’sîsu’n-Nazar isimli kitap farklý 

bir öneme haizdir. Debûsî, eserinde ih-

tilaflý meseleleri uzatmadan ve þerh et-

meden hükmün ve fakihlerin dayandýðý 

usulü zikretmektedir. Ýlk olarak hilaf il-

minde bu þekilde bir usûl geliþtiren ki-

þinin Debûsî olduðu kabul edilmekte-

dir. Her ne kadar fýkhi ihtilaflarý konu 

edinen hilaf ilminde ilk kitap telif eden-

ler Taberî ve Tahâvî olsa da sistematik 

açýdan hilaf ilmini ilk defa gündeme ge-

tiren Debûsî olmuþtur.7

5. Muhammed Hudarî, Ýslâm Hukuku Tarihi, s. 

325.

6. Abdulazîm Þerefuddîn, Târîhu’t-Teþrîi’l-
Ýslâmî, s. 205.

7. Ýzmirli Ýsmail Hakký, Ýlm-i Hilâf, (Dersaadet: 
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Sonuç
Fýkhi ihtilaflarýn Hz. Peygamber’in 

(sas.) yaþadýðý dönemden itibaren or-

taya çýkmaya baþladýðýný söyleyebili-

riz. Ancak bu dönemdeki ihtilaflar, ol-

dukça az vuku bulmuþ ve genelde ihti-

laf edilen konunun Allah Resulü’ne bil-

dirilmesiyle son bulmuþtur. Bu dönem-

de yaþanan ihtilaflar, daha sonra bir ko-

nuda farklý ictihadlarda bulunmanýn ca-

iz olmasýna bir delil kabul edilmiþtir.

Sahabe döneminde, vahiy sona er-

miþ ve ortaya çýkan yeni durumlar kar-

þýsýnda fakih sahabeler ictihadlarda bu-

lunmaktan çekinmemiþlerdir. Ancak bu 

dönemde sahabe, farklý memleketle-

re gitmeyip Medine’de ikamet ettikle-

ri için ictihada açýk bir meselede kendi 

görüþlerini söylemenin yanýnda bu ye-

ni meselenin hükmünü þura ile kara-

ra baðlamayý tercih etmiþlerdir. Bu dö-

nemde ortaya çýkan ictihadlar, mezhep-

lerin delil hiyerarþisinde kullandýklarý 

sahabe kavlinin orta çýktýðý bir dönem 

olmuþtur. Yine sahabenin Hz. Ömer’in 

hilafetinden sonra farklý memleketlere 

daðýlýp orada oluþturduklarý fýkhi biri-

kim, onlardan sonra mezheplerin oluþ-

ma sürecinde etkili olmuþ ve fýkhi ihti-

laflara kaynaklýk etmiþtir.

Tabiin dönemine baktýðýmýzda i-

se bu süreçte ictihad faaliyetlerinin da-

ha da ivme kazanarak devam ettiðini, 

sahabe döneminde yapýlan ictihadla-

rýn telif edilmeye çalýþýldýðýný görürüz. 

Bu dönemde yapýlan ictihadlar ve olu-

þan fýkhi birikim, Ýslam fýkhýnýn gerçek 

manada teþekkül etmesine vesile ol-

muþtur. Fýkýh mezheplerinin oluþum 

sürecinde belki de en hararetli tartýþ-

Hukuk Matbaasý, 1330), s. 4.

malarýn yaþandýðý re’y ve eser konula-

rý bu dönemde tartýþýlmaya baþlanmýþ-

týr. Bu dönemin diðer önemli bir özelli-

ði, fýkhýn ana malzemelerinden birisi o-

lan hadislerin derlenmesi ve farklý coð-

rafyalardaki rivayetlerin toplanmasý ol-

muþtur. Tabiin dönemi fakihleri, kendi 

ictihadlarýný yaþamýþ olduklarý bölgede 

varlýðýný sürdürmüþ olan sahabenin gö-

rüþ ve ictihadlarýna dayandýrmýþlardýr.

Ýctihad dönemi, hukukun tedvin e-

dilmeye ve mezheplerin teþekkül etme-

ye baþladýðý süreçtir. Hicri ikinci asrýn 

baþlarýndan hicri dördüncü asrýn orta-

larýna kadar devam eden bu dönem, ic-

tihad asrý olmuþtur. Bu süreçte Al-

lah Resulü’nün (sas.) hadisleri ile sa-

habe ve tabiinin görüþ ve ictihadlarý, i-

lim merkezlerinde yaygýn ve meþhur bir 

hâle gelmiþtir. Bu birikim arttýkça bir 

konu hakkýnda pek çok ictihad ortaya 

çýkmýþ ve ihtilaflar baþ göstermiþtir. Bu 

ihtilaflarý gidermek için þâz görüþler e-

lenerek her bölgenin en yaygýn görüþü, 

o bölgenin icmaý olarak kabul edilmiþ-

tir. Bu dönem fakihlerinin kendine öz-

gü ictihadlarý bulunsa da her fakih, ken-

di yaþadýðý bölgenin karakteristik fýkýh 

sistematiðinden etkilenmiþ ve bunu ic-

tihadlarýna yansýtmýþtýr. Ýctihad devri, 

fýkýh mezheplerinin oluþumunda ve ge-

liþiminde çok önemli bir devre olmuþ-

tur. Zira bu dönemde ilim hayatý ge-

niþlemiþ, fikirler olgunlaþmýþtýr. Bu-

nun yanýnda mutlak ictihad hürriyeti 

bulunmuþ, görüþler istidlal edilerek a-

çýklanmýþ ve istinbat hususunda cesur 

bir hürriyet ve müsamaha bu döneme 

hâkim olmuþtur.

Ýctihad dönemini takip eden tak-

lit dönemi ise fýkýh alanýnda taklit dev-



F khi htilaflar n Tarihsel Geli imi

Jorunal of Faculty of Theology of Bozok University, Vol. 8 No. 8 (2015, 8), p. 131 

131

rinin baþladýðý, Müslümanlarýn tek bir 

müctehide baðlý olmayý esas aldýklarý, 

mutlak ictihadýn bittiði bir dönem ol-

muþtur. Her mezhebin mensuplarý ar-

týk kendi imamlarýna taassupla baðlan-

mýþlar, bu da mutlak ictihadýn yara al-

masýna sebebiyet vermiþtir. Ayrýca ic-

tihad devrinde müctehid imamlarýn ye-

tiþtirmiþ olduklarý talebeler, hem mez-

hepleþmeyi hýzlandýrmýþ hem de takli-

din yaygýnlaþmasýna etki etmiþtir. Öte 

yandan bu dönemde kadýlarýn verdikleri 

kararlarda hataya düþmeye baþlamala-

rý, onlarýn güvenilirliklerinin ve ilmi ye-

terliliklerinin sorgulanmasýna sebebi-

yet vermiþtir. Daha sonra bu durumun 

önüne geçmek için kadýlarýn devletin 

benimsediði mezhebin görüþlerine bað-

lý kalmasý zorunluluðu getirilmiþtir.

Abstract

Historical Development of Ikhtilafs in the 
Islamic Jurisprudence
Ikhtilaf (i.e. dispute) refers to a differen-

ce of opinion between contemporaries. 

In Islamic Jurisprudence (Fiqh), it is the 

dispute of jurists on some judicial matters 

which essentially need some intellectual 

efforts to be solved. The first examples of 

judicial ikhtilaf can be seen in the Prophet 

Muhammad’s life-time even though it was 

rare. After him, the number of ikhtilaf has 

gradually increased. After the four Sun-

ni schools (madhhabs) well established 

these kind of ikhtilafs have gone so forth. 

My aim, in this article, is to show the de-

velopment of ikhtilaf during the course of 

judicial history and carefully determine its 

contribution to the Islamic Jurisprudence. 

Keywords: Islamic Jurisprudence, Ikhtilâf, 

Historical Development.
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