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ÜZERINDEN OKUMAK:
~BN HALDÛN'UN MODERN DÖNEM ~SLAM
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NECMETTIN KIZILKAYA*
Giri~~
Bat~n~n ayd~nlanma ve endüstri devrimi sonras~nda elde etti~i güç
ile dünyan~n de~i~ik bölgeleri üzerinde olu~turdu~u siyasi ve kültürel
etkilerin en çok hissedildi~i yerlerin ba~~nda ~slam dünyas~~ gelmektedir. Bu siyasi ve kültürel hegemonya, zamanla Müslüman toplumlarda
çok yönlü sorunlar~n do~mas~na yol açm~~~ve bunun neticesinde ~slam
co~rafyas~n~n farkl~~ bölgelerinde, kar~~~kar~~ya kal~nan problemlerden
ç~k~~~yolu arama çabalar~~ h~zlanarak de~i~ik çözüm önerileri olu~turulmaya çal~~~lm~~tm Islam'~n ve ~slam kültürünün tarihsel süreç içerisinde ortaya ç~kard~~~~kurumlar~n toplumun s~rt~ndan at~lmas~~ gereken bir
yük oldu~unu ve bat~l~~ tarzda kurumlar~n kabul edilmesinin gereklili~ini vurgulayan seküler-bat~c~~ yakla~~m hariç tutulursa, Müslüman dü~ünürler de~i~ik tonlarda olmakla beraber genel olarak ~slah, ihya ve reform
vurgusunu ön plana ç~karm~~lard~r. XVIII. yüzy~l ~slah ve ihya hareketlerinin dü~ünsel ve kurumsal ~slah amac~yla ön plana ç~kard~~~~baz~~kavram ve figürler, Cemaleddin Efganrnin (v. 1315/1897) öncülü~-'ü ile
ba~layan ve klasik modernizm olarak ifade edilen XIX. yüzy~l reform
hareketiyle bat~ya her alanda bir cevap ~ekline dönü~mü~tür. ~ah Vefiyullah ed-Dihlevr den (v. 1190/1776) Fazlurrahman'a (v.1409/1988)
uzanan bu çizgi, dini tefekkür ve ya~ay~~~ n Islam'~n saf ve temiz dönemi
olan Asr-~~ saadette temsil edildi~i ~ekliyle toplumda yeniden canland~r~lmas~~ ortak paydas~nda birle~iyordu. Buna göre Müslüman toplumlar~n kar~~la~t~klar~~ sorunlar~ n çözülebilmesi için temel kaynaklara yeni-
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den dönülmeli, sahâbe, tabiin ve etbâü't-tabiin uygulamalar~~örnek al~nmal~, müctehid imamlann ictihâd usülleri diriltilmeliydi.
Bu dönemde en çok dile getirilen konular~n ba~~nda Müslümanlann, ~slam toplumunun gerilemesine sebep olan taklidi terk edip yeniden asil kaynaklara müracaat etmek suretiyle ictihâd ederek kar~~~kar~~ya bulunduklar~~sorunlar~~a~abilecekleri iddias~yd~. Buna ba~l~~olarak
bir yandan zaman~n ortaya ç~kard~~~~baz~~problemlere çözüm üretmek
için ictihâd yap~lmas~~öngörülüyor, di~er yandan da ~slam hukukunun
tarihsel serüveni yeniden farkl~~bir perspektif ile okunmaya çali~~larak
ça~~n gereklerine uygun bir filuh tarihi tasavvuru olu~turulmaya çali~~hyordu. Bu çerçevede filuh, Hz. Peygamber, ashab, tabiin, müctehid
imamlar, mezhep ba~l~l~~~, taldid vb. dönemlere ayr~lm~~; bu dönemlerin her birisi ictil~âd nokta-~~ nazanyla ele al~nm~~; ~bn Teymiyye (v.
728/1328), ~bn Kayyim el-Cevziyye (v. 750/1350) ve ~ât~bi (v. 790/1388)
gibi baz~~figürler ve ictihâd ile ilgili görü~leri ön plana gkanlarak filuh
tarihi bir "ktihad tarihi" olarak incelenmi~tir.' Klasik filuh tarihi kaynaklar~~olan tarih, tabakât ve terâcim kitaplar~ndan farkl~~ olan bu dönemlendirmeyi yapan müellifler, ~slam ilim gelene~i içerisinde baz~~isimlere ve eserlerine s~kça müracaat etmi~~ve bu yeni bak~~~aç~sm~~onlar~n
sundu~u fikri çerçeveyi kullanarak temellendirmeye çal~~m~~lard~r. F~k~h ilminin tarihsel sürecini geleneksel yap~dan farkl~~ bir ~ekilde ele
alan ve Mulcaddime'de ortaya koymu~~oldu~u yakla~~mla modern dönem
fik~h tarihi anlay~~~n~n ~ekillenmesinde önemli bir rol oynayan isimlerin
ba~~nda ~bn Haldün (v. 808/1406) gelmektedir. Biz bu yaz~m~zda, ~bn
Haldün'un filuh tarihi ile ilgili çizmi~~oldu~u çerçeveyi ve bunun modern döneme etkilerini Müslüman dü~ünürlerle oryantalist literatür
ekseninde ele alaca~~z. ~bn Haldün'un filuh tarihiyle ilgili görü~lerinin
sa~likl~~bir ~ekilde de~erlendirilebilmesi için onun özelde filuh, genelde
ise ~slami ilimler alan~ndaki birikimini ele almanm yararl~~ olaca~~~dü~üncesinden hareketle, ilk olarak ~bn Haldün'un bir fakih olarak nas~l
yeti~ti~i üzerinde k~saca duraca~~z.

' F~kh~~ bir ictihâd tarihi olarak gören müelliflerin tipik örneklerinden birisi Halim
Sabit'tir. Hut' tarihini ele ald~~~~yaz~lar~n birinde ~mam Ebü HaniTe'nin f~lut~~tan~m~n~~verdikten sonra "imanun bu taiifi ne kadar ula...
ictihdtta
kin daha böyle bir !anl~~tesadül olunamaz"
diyerek fik~h tarihini bir ictihâd tarihi olarak de~erlendirmi~tir. Bkz. Halim, Sabit, "~ctihâda
Dâir", Stult-~~ Müstakin~, 111/69 (17 Zilhicce 327/ 17 Kant~n-~~ Evvel 325), s. 260. Halim Sabit'in
konuyla ilgili görü~lerinin geni~~bir de~erlendirmesi için bkz. Sami, Erdem, Tanzimat Sonras~~
Onnanh Hukuk Dü~iincesinde Fiksh Usulü Kavramlan ve Modem Taklapmlar, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003, s. 39-68.
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1. Bir Ilim Adam~~Olarak ~bn Haldf~n
~bn Haldün Mâlild ve E~'âri gelene~e mensup bir ilim ve siyaset
adam~d~r.2 Onun otobiyografisinden ö~rendi~imiz kadar~yla Kur'ân-~~
Kerim ö~rendikten sonra, bulundu~u bölgenin yayg~n olan ilim gelene~ine ba~li olarak e~itim hayat~n~n ba~lang~c~nda ~mâm Mâlik'in Muvatta's~m ve onun üzerine yaz~lm~~~ ~erhleri okumu~tur.3 Dönemin hadisçilerinden Muvattd'y~, ~mâm Müslim'in Sakih'ini ve ~bnü's-Salâh'~n Mukaddime'sini okudu~unu ayr~ca ifade etmi~~olmas~,4 ilk Muvattâ' okumas~n~n
fik~h e~itimi amaçli oldu~unu söylememize olanak sa~lamaktad~r. Tunus'ta birçok bilginden fik~h okumu~~ve ica7et alm~~t~r. Bunlar aras~nda
Ebu Abdillah Muhammed b. Abdillah el-Ceyyâni, Ebu'l-Kas~m Muhammed el-Kasir5 ile Kâdi'l-Cemâa Ebü Abdullah Muhammed b. Abdisselam
ba~ta gelmektedir.6 Ayr~ca fik~h alan~nda ~bnül-Hâcib'in (v. 646/1249)
el-Muhtasar'~n~~ okumu~~ancak onun tamam~n~~ezberleyemedi~ini ifade etmi~tir.7 ~bn Haldün'un Lisanüddin ~bnü'l- Hatib'in (v. 776/1374) fik~h
usulü alan~nda recez bahriyle8 kaleme ald~~~~manzum eserine bir ~erh
yazd~~~9 ve ~bn Rü~d'ün (v. 595/1198) birçok kitab~yla Fahreddin er-Râ-

~bn Haldün'un görü~lerini de~erlendirirken onun Mâliki ve E~'âri çizgisini göz ard~~
etmek baz~~ hatal~~yorumlara yol açabilir. Nitekim birkaç istisna d~~~nda (Gibb, Hamilton A. R.,
"The Islamic Backg-round of Ibn Khaldün's Political Theory", Bulletin of the School of Oriental Studies,
1933 (7), s. 28; Asatrian, Mushegh, Ibn Khaldün on Magic and the Occult, Iran and Caucasus,
2003 (7), s. 74; ~entürk, Recep, "Medeniyetler Sosyolojisi: Neden Çok Medeniyedi Bir Dünya
Düzeni ~çin Yeniden ~bn Haldün", ~slam Ara~tn~nalan Dergisi, 2006 (16), s. 89-121) onun bu yönü
neredeyse hiç vurgulanmam~~~veya bir eksiklik olarak zikredilmi~tir. ~bn Haldün'un bu
yönünü eksiklik olarak görenlerin ba~~ nda Hasan Hanefi gelmektedir. Hanefi, ~bn Haldün'un
felsefeye kar~~~tutumunu ~bnü's-Salah (v. 643/1245) ve Gazzall (v. 505/1111) çizgisini sürdüren
fik~hç~~ bir tutum olarak tasvir eder. Ayr~ca onun günümüzde hak etti~inden fazla teveccüh
görmesinin, de~i~ik bat~hla~ma telakkilerinin ~bn Haldün'u kendileri için bir ç~k~~~noktas~~
kabul etmelerine paralel olarak geli~en abart~l~~bir durum oldu~unu ifade eder. Hanefi, ~bn
Haldün'un sonuna kadar E~'âri ve felsefe kar~~t~~bir fakih oldu~unu kaydeder. Bkz. Hanefi,
Hasan, Mine'n-nakl del-ibdd`, Kahire 2000, s. 148, 151.
3 Örne~in ~bn Abdilberr'in (v. 463/1071) et-Tekassi ehâttisil-Muz~atas~~ ile Kitdbift-Temhid limâ
fil-Munatki' minel-~neâni vel-esddid adl~~eserleri okumu~tur. Bkz. ~bn Haldün, et-Tdrff bi ~bn Haldân ve
rihletuhu ~arben ve ~arIcan (n~r. Muhammed et-Tand), Kahire, 1951, s. 16.
4 ~bn Haldün, et-TaW, s. 18, 20.
Bu hocasmdan Ebü Said el-Berzffnin Kitdbü't-Tehzib'ini ve Muhtasarül-Müdevveniyi
okumu~tur.
6 ~bn Haldün, et-Taiff, s. 19.
7 ~bn Haldün, et-Ta`n)c, s. 17; ~bn Ta~riberdi, Cemâlüddin Ebül-Mehâsin, el-Menhelü's-safi
vel-müsten ba`del-V4fl (n~r. Muhammed Muhammed Emin), Kahire 1993, V, 206.
Vezni alt~~ müstefilünden olu~an bahirdir.
9 Makkari, ~ihabüddin Ahmed b. Muhammed, Ezhârti'r-tiydd fi ahbd~i fydd (n~r. Mustafa esSekkâ, ~brahim ~byârl, Abdülhaf~z ~elebi), Kahire 1939, I, 190.
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zrnin (v. 606/1209) el-MahsW'ünü telhis etti~i de kaynaklarda zikredilmektedir.'°
~bn Haldün'un elli ya~~ndayken 784/1382 y~l~nda gitti~i M~s~r'daki
hayat~, özellikle fikhi müktesebat~n~~gerek teorik ve gerekse pratik olarak ortaya koymas~~ bak~m~ndan önemlidir. Burada bulundu~u süre
zarf~nda hem Mâliki ba~~kad~li~~~yapm~~~hem de tecil-1s faaliyetlerini sürdürerek di~er ilimlerin yan~s~ra fik~h ve fik~h usülü okutmu~» bu tedris faaliyetini hayat~n~n sonuna kadar devam ettirmi~tir.'2 M~s~r'a gitti~inde ilk olarak Ezher Camii'nde ders vermeye ba~layan ~bn Haldün'un'3 burada ne okuttu~una dair kaynaklarda detayl~~bilgiye pek
rastlanmaz. Ezher'deki bu e~itim faaliyetinin ard~ndan M~s~r'da Maliki
mezhebinin en önemli e~itim kurumlarmdan birisi olan Kamhiyye
Medresesi'nem Sultan Berkük taraf~ndan atanm~~~ve burada Mâliki fikh~m okutmu~tur.'3 Zâhiriyye veya Berkükiyye diye bilinen medreseye
Mâliki fikh~n~~okutmak için atanan ~bn Haldün,16 buradaki görevinden
sonra Sargatmu~~Medresesi'ne hadis okutmak için tayin edilmi~tir.'7
~bn Haldün daha önceki atamalannda oldu~u gibi burada da M~s~r'~n
e~itim gelene~ine ba~li kalarak ilim ve siyaset adamlar~n~n da bulundu-

'° Hacvi, Muhammed b. el-Hasen, el-Fikru's-sdmifitâ~lhil-f~khil-isidmi, Medine 1977, IV, 251.
" Kaynaldarda onun fik~h ve fik~h usûlü okuttu~-una dair bilgiler bulunmaktad~r.
Örne~in Sehavi (v. 902/1497), Muhammed ~bn Ammar'~n (v. 844/1441) ~bn Haldün'dan fik~h
ve fik~h usfilü ile Mukaddinze'nin bir k~sm~n~~ okudu~unu söyler. Bkz. Sehavl, ~emsüddin
Muhammed b. Abdirrahman, Ed-Dan'ul-lâmi` ii ehli'l-karni't-tdsi`, Beyrut, 1966, VIII, 233. Ayn~~
~ekilde Sehavl (v. 902/1497), ~bn Haldün'un yapt~~~~derslerde Pezdevi (v. 482/1089), Habbazi
(v. 691/1 292) ve Ebül-Berekat en-Nesefi (v. 710/1310) gibi Hanefi fakihlerin ustil eserlerinden
nakifier yapt~~~n~; ~bn Saaffnin (v. 694/1295) Be~rmi ~bn Hâcib'in (646/1249) Muhtasar'~na
takdim etti~ini ve ~bn Saatinin eserinin gerek ifade yap~s~~ve gerekse usül ihninin incefilderine
nüfuz bak~m~ndan daha ileri düzeyde oldu~unu kaydetti~ini aktar~r. Bkz. Sehavi, a.g.e, IV, 149.
12 Sehavi, ed-Dav'ul-ldmi`, IV, 146.
'3 ~bn Haldün, et-TaW, s. 248.
Makr1z1, Taluyyüddin Ebül-Abbs, Aitdbül-Ma~d'iz vel-i`tibdr bi zikril-hitat vel-dsdr (n~r. Halil
el-Mansûr), Beyrut 1998, IV, 201.
~bn Haldün, et-Taiff, s. 253.
16 ~bn Haldün, et-Ta`rff, s. 285-286.
'7 ~bn Haldün, et-Tany, s. 293-294. ~bn Haldün hadis alan~nda da önemli bir bilgi
birikimine sahiptir. Örne~in Mehanin zuhüru konusunda rivayet edilen hadislerin gerek
senetleri ve gerekse metinlerine yönelik yapt~~~~tahliller bir hadis âlimini aratmayacak derecede derinliklidir. bkz. ~bn Haldün, Abdurrahman b. Muhammed, Mukaddime (n~r. Ali
Abdulvahid Vâfi), Kahire 2004, II, 735-762. Benzer bir ~ekilde ferâiz hakk~nda rivayet edilen
"ferdiz ilmin üçte biridir ve ilk unutulacak ilim de odur" hadisinin yanl~~~anla~~ld~~~n~~ ifade ederek nas~l
anla~~lmas~~ gerekti~i hakk~nda verdi~i bilgiler de bu çerçevede zikre de~erdir. Bkz. ~bn
Haldün, Mukaddime, III, 959.
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~u bir aç~~i~~konu~mas~~yapm~~~ ve bu konu~mas~nda ~mam Mâlik (v.
179/795) ve Muvatta' ile ilgili önemli konulara de~inmi~tir."
~ bn Haldün'un ders verdi~i M~s~r'daki e~itim kurumlanndan, ba~—i (v. 845/1442) ve ~bn
ta Muhammed ~bn Ammâr (v. 844/1441), Makriz
Hacer el-Askalâni (v. 853/1449) olmak üzere de~i~ik alanlarda birçok
ilim adam~~ yeti~mi~tir." M~s~ r'daki faaliyetlerinin daha çok e~itim ve
yarg~~ a~~rl~kl~~olmas~, verdi~i dersler aras~nda fik~h ve fik~h usülünün
bulunmas~, ~ bn Haldün'un fikhi müktesabaun~~ göstermesine ra~men,
onun fik~h alan~ndaki yetkinli~i ne yaz~k ki genel olarak gözden kagnlmaktad~r.2° Hâlbuki gerek ald~~~~fik~h e~itimi ve gerekse M~s~ r'da dönemin önde gelen e~itim kurumlannda ba~ta fik~h olmak üzere ~slami
ilimlerin de~i~ik alanlannda dersler verip ~slam ilim gelene~inde
önemli çal~~malar ortaya koymu~~bilginler yeti~tirmesi, onun bu konudaki yetkinli~ini göstermektedir. Bunlara ilave olarak, dönemin Mâlild
ba~kad~li~~~yapm~~~olmas~~ da onun fik~h alan~ndaki birkimini göstermesi balum~ ndan önem arz etmektedir.
2. ~bn Haldün'un F~k~l~~Tarihi ile ilgili Görü~leri ve Bunlar~n Önceki Yakla~unlardan Fark~~
Alukaddimi nin en temel özelliklerinden biri, geleneksel tarih yanali~~ndan farkl~~ bir yöntem ile kaleme al~nm~~~olmas~d~r. Tarihi olaylan
"Konu~man~n tam metni için bkz. ~bn Haldün, et-Ta`rff, s. 294-310.
t" Ba~ka isimler için bkz. Sehâvf, ed-Dcal'ul-ldrni`, VII, 172, 186; VIII, 233; X, 195, 312.
Aynca ~bn Haldün'un M~s~ r'daki tedris faaliyetleri için bkz. Fischel, Walter J., Ibn lihal~tun in
Egypt, His Public Function and His Historical Research (1382-1406), Berkeley 1967, s. 26-29.
2" Hatta baz~~ modern ara~t~rmac~lar onun fikhl birikimini neredeyse inkar etmektedirler.
Örnegin Taha Hüseyin, ~bn Haldün'un Tunus'ta ders ald~~~~hocalarm~n hayat~ndan detayl~~
bir ~ekilde bahsetmemesini onun kendisini her konuda çok parlak görmesine; okudu~unu
belirtti~i kitaplarm o dönemde Tunus'ta nadir bulundu~unu ifade etmesini de Ezher'de bulunan hocalar~n gerisinde kalmamak için söyledi~i ~eklinde yorumlann~t~ r. Nitekim ~bn
Haldün'un çok me~hur bir fik~h usülü kitab~~olan ibnül-Hâcib'in (v. 646/1249) Muhtasar'~n~~
Mâlikl fik~h kitaptan aras~nda say~nasm~n onun bu konuda ne kadar yetersiz oldu~unu ortaya
koydu~unu kaydetmi~tir. Taha Hüseyin daha da ileri giderek, ~bn Haldfin'un fik~h e~itiminin
~men/nin baz~~muhtasarlarnu okumak ile sm~rh kald~~~n~~ifade etmi~tir. Bkz. Hüseyin,
Taha, Felsietii lim Hakan el-ictun4ye, tahlil ve rzakd (Trc. Muhammed Abdullah ~nân), Kahire 2006,
çe~itli görevleri .tfa ebnes. 11-12. Ferhat Koca da ~ bn Haldün'un 61(111 birikiminin "fikih alanyla
stne yetecek derecede" oldu~unu ifade etmi~~ve onun büyük Mâliki fakihleri aras~nda say~lamayaca~~n~~belirtmi~tir. Bu konudaki yorumunu biraz daha ileri götürerek, ~bn Haldün'un MMikl
ba~kad~li~~ndan s~k s~ k azledilmesinin temel sebeplerinden birinin onun fik~h alan~nda ileri
derecede bir fakih olmamas~na ba~lamaktad~r. Bkz. Koca, Ferhat, "~bn Haldun'un F~khl
Birikimi ve ~ slam Hukuk Tarihiyle Ilgili Görü~leri (Mukaddime Çerçevesinde)", Geçmi~ten Gelece~e
tim Haldun, ~stanbul 2006, s. 124-125.
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ba~lamlanyla beraber inceleyen ~bn Haldun, gerek kendisinden önce
vuku bulan hadiseleri ve gerekse kendi zaman~nda var olan durumu oldu~u haliyle tasvir etmenin ötesine geçerek, bunlan ortaya ç~karan dinamikleri tahlil etmesiyle dü~ ünce gelene~inde önemli bir rol oynam~~t~r. ~bn Haldün'a göre tarih yaz~c~l~~~n~ n gayesi geçmi~e dair haberleri
kritik etmeden pe~~pe~e aktarmaktan ziyade bunlan do~uran ~artlar,
toplumlar üzerindeki etkileri ve ba~h olduklar~~genel ilkeleri tahlil ve
tespit etmek olmahd~r.2 ° Özellikle ~bn Haldün'un ele ald~~~~meselelerin
bizzat do~as~na yönelik yapm~~~oldu~u dikkatli gözlemlerin sonucu
olan bu ampirik yöntemi, onun olaylar~~ yorumlama metodunu hem ah~ilagelmi~~yöntemlerden farkh lulm~~, hem de modern dönemden birçok ilim ve dü~ünce adam~n~ n kendisine s~kça referansta bulunmas~na
yol açm~~t~r.22 Onun özelde f~luh tarihi, genelde ise di~er ~slami ilimlerin tarihsel geli~imine dair tahlillerini bu çerçevede de~erlendirmek gerekmektedir.
F~luh tarihiyle ilgili malumat, ço~unlukla tarih, tabakât, menâlub ve
terâcim kitaplannda bulunmakla beraber fakihlerin eserlerinde ele ald~klar~~ meselelerin detaylan hakk~ nda verdikleri tarihi bilgiler de bu
malzeme içerisinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle bir fakihin görü~ü ele~tinlirken veya desteklenirken onun ortaya konmas~na sebep olan
faktörlere yönelik tahliller bu çerçevede zikredilebilir. Ancak ~bn Haldün, bu klasik yaz~m ~ekillerinden farkh bir yol benimseyerek fik~h tarihini de~i~ik bir yöntemle ele alm~~t~r. Onun Mukaddime'de fik~h ilmi ve
tarihsel geli~imine dair görü~leri, kendisinden önceki müellifler tarafindan ifade edilen birçok hususu kapsamakla beraber, ~bn Haldün'un görü~lerini özgün k~lan, di~er alanlarda oldu~u gibi, fik~h ilmi ve tarihi ile
ilgili hususular~~ sebep ve sonuçlar~~ ba~lam~nda inceleyerek baz~~genel
yarg~lara varmas~~ve daha önce mu~lak bir ~ekilde ifade edilen baz~~konulan netli~e kavu~turmas~d~r.
~bn Haldün, fikh~n tarihsel geli~imini anlatmaya ba~lad~~~~bölümün
daha ba~~nda fik~h ilminin kaç~n~lmaz olarak meydana gelen ihtilaflar
üzerinden geli~im sa~lad~~~n~~kaydederek ihtilafa merkezi bir rol yüklemekte ve bu ihtilaflann sebeplerini de dil ve yöntem farkliliklan ola-

21 ~bn Haldü'n, Mulcaddirne, I, 291-292. ~bn Haldün'un Mukarldime'deki tarihsel yöntemiyle
ilgili olarak bkz. Franz Rosenthal, "Ibn Khaldun in his Time (May 27, 1332-March 17, 1406)",
Ibn lO~aldun and Islamic Ideolou (Ed. Bruce B. Lawrence), Brill 1984, s. 19.
22 Yves Lacoste, Ibn lOtaldun: 77,e Birth of History and the Past of the 77zird World London 1984, s.
160.
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rak iki lusma ay~rmaktad~r." Bu yakla~~m~n~n bir devam~~olarak usûl,
hilâf ve cedel ilimlerini de fild~a ba~h ilimler olarak zikretn~i~~ve de~i~ik
filuh ekolleri aras~ ndaki ihtilaflann belirli bir yöntem dahilinde sürdürülmesinin bunlan do~uran etkenlerin ba~~ nda geldi~ini kaydetmi~tir.
Ona göre bu ihtilaf sahabe döneminde daha sonrasma luyasla çok fazla
yayg~n de~ildi. Çünkü sahabenin hepsi dini bilgi yönünden e~it olmad~klar~~ için onlar aras~nda kurrâ' diye isirnlendirilen Kur'ân'~~ bilen ve Hz.
Peygamber'in e~itiminden geçerek bu konuda birikim elde etmi~~olanlar~~fetva verme yetkisine sahipti.24
~bn Haldün, daha önce ana çerçevesini çizdi~i umran~ n ilerlemesine ba~h olarak ilimlerin geli~erek birbirlerinden ayr~ld~~~~ve birer sanat haline geldi~i görü~ ünü filuh için de dile getirmektedir. O, fild~m
bir ilim olarak ortaya ç~k~~~ n~~ ~ehirlerin geli~ip büyümesine ba~lamakta
ve bunun neticesinde o zamana kadar kurrâ' olarak isimlendirilen bilgin-

Arap dilinin yap~s~ ndan kaynaklanan baz~~sebeplerden ötürü ~eri delillerin farkl~~ ~ekillerde yorumlanmas~ m ve hadisler aras~nda meydana gelen teâruz neticesinde bunlardan birisinin tercih edilmesini bu ihtilafiann temel sebepleri olarak zikretmektedir. Ayr~ca nasslar d~~~nda kalan deliller hakk~ ndaki ihtilaf ile nasslann do~rudan hüküm belirtmedi~i meselelerde
kar~~la~~lan problemlerin nasslarda hükmü geçenlere luyas edilmesi neticesinde de farkl~~görü~lerin ortaya ç~kt~~~n~~kaydeuni~tir. Bkz. ~bn Haldün, Muka~ldime, III, 947.
" ~bn Haldün, Mukaddime, III, 947. Ku~riP ilk dönemlerde de~i~ik anlamlarda kullan~lm~~~
olmakla beraber zamanla Kur'an okuyan ki~iler için kullan~l~r olmu~tur. Ancak ~bn Haldün
burada kur~e kelimesinin sadece bir yönüne i~aret etmi~, di~er yönlerine de~inmemi~tir. Halbuki kaynaldanda hurd' kelimesinin sadece ilimle u~ra~an sahabeyi ifade etmedi~i; bunun yan~nda de~i~ik meziyetlere sahip olan sahabiler için de kullan~ld~~~~görülür. Mesela Buhari "Hz.
Prygamber'in ashabudan kurrd' olanlar" ba~l~~~~alt~nda Rasulullah (s.a.v)'~n kendilerinden Kur'an ökrenilmesini tavsiye etti~i ki~iler olarak Abdullah b. Mes'üd, Salim, Mu'âz ve Übeyy b. Ka'b'~~zikreuni~tir. Bkz. Buhari, Sa/~lk, "Fedailül-Kur'an", 8. Enes b. Malik, Bi'ri Maüne'de ~ehit edilen
yetmi~~ki~ilik sahâbe grubunu k~ate olarak isimlendirdiklerini ve bunlar~n, vakitlerinin ço~unlu~unu ibadete adam~§ ki~iler olduklar~n~~ ifade etmi~tir. Bkz. BuharS, Salah, "Kitabül-cihad
ve's-siyer", 184. Rivayete göre bir gün kurrddan bir gruba rastlayan Hz. Ömer bunlar~n ba~lar~~
öne e~ik bir ~ekilde oturduldann~~görünce onlar~n kim olduklar~n~~sorar; bu ki~ilerin mat~vekki[an olduklar~~cevab~n~~alan Hz. Ömer, onlar~n rniiteekkiltin oldu~unu söyler. Bir rivayette ise Hz.
için çal~~~n" diye hitap etti~i belirtiÖmer'in onlara "Ey kurrd toplulu~a' Ba~~n~z~~kald~r~n ve kendi geçim
lir. Eseri ne~reden Ebü ~udde dipnotta kurrd' kelimesini ibadet ile me~gul olan abider olarak
aç~klam~~t~r. Bkz. e~-~eybanl, Muhammed b. Hasan, Kadbül-Kesb (n~r. Abdulfettah Ebü ~udde), Beyrut 1997, s. 88. Ayr~ca kund' kelimesi Hz. Ömer'in Medine'deki isti~are heyetinde bu"el-hisam", 2. ~bn Teymiyye'nin, selelunan ki~iler için de kullan~lm~~t~r. Bkz. Buharl,
fm ilim ve din erbab~n~~ el-kural' olarak isimlendirdi~i ve bu gruba alimlerle zahidlerin girdi~ine dair görü~ü de kurrd' ifadesinin farkl~~gruplardan insanlar için kullan~ld~~~n~~gösterir. Bkz.
ibn Teymiyye, Meantl'ufetfad, Rahat 1980, XI, 195. ~lk dönemlerde ku~rdn~n fakihler, insanlar~n
en ak~ll~lar' ve zâhidler için kullan~ld~~~~ile ilgili olarak bkz. el-Buhütl, Mansür b. Yunus b. ~dris, KeHdfii'l-kind"an media-And', Beyrut 1982, IV, 289-290.
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lerin art~k fukahe olarak isimlendirildiklerini ifade etmektedir.25 Dini bilgi alan~nda yetkin olan ki~ilerin önce kurrd' daha sonra fukahd' olarak
isimlendirilmeleri ve daha genel bir kullan~m olan kurrâhktan teknik bir
kullan~m olan fukahâli~a geçi~, fikhi bilginin belirli bir yönteme ba~li olarak bir ilim haline geldi~ini göstermesi bak~m~ndan önemlidir.
F~k~h bilginlerinin zamanla ellerindeki hadis malzemesine ba~li olarak iki gruba ayr~ld~~~n~~ve bunlardan Ebû Hanife'nin (v. 150/767) ba~~n~~çekti~i Iraldilann hadis malzemesinin az olmas~~ sebebiyle re'y ve layas yönternini takip etti~ini ve bu nedenle kendilerine ehl-i re'y denildi~ini; buna kar~~l~ k önceleri ~ mam Mâlik'in (v. 179/795), kendisinden
sonra ise ~mam ~afirnin (v. 204/820) ba~~n~~ çekti~i Hicazhlann ise hadis
tarikini benimsedi~ini kaydeder.26 Bu iki okuldan sonra Davud b. Ali (v.
270/883), o~lu ve bunlann talebelerinden olu~an bir grup alimin k~yas~~
inkar ederek üçüncü bir yol seçtiklerini ve bunlara Zâhiriyye denildi~ini ifade eder. Bunlann sadece nasslar ile icmay~~delil olarak ald~klann~,
celi k~yas ile mans~ls illeti ise nasstan kabul ettiklerini belirtir. ~bn Haldün, fikhi bilgi üretme ve bunu uygulama aç~s~ ndan yöntemsel farkl~l~klar~n bu üç yakla~~m çerçevesinde ele al~ nabilece~ini ve bu üç yöntemin
ümmet aras~nda yaygmlik kazand~~~ n~~kaydeder. Ancak Zahiri mezhebinin cumhura muhalefet sebebiyle adeta yaln~zla~arak görü~lerinin sadece kitaplardan ö~renilir hale geldi~ini ve bu nedenle onlar~n görü~lerine meyledenlerin zaman zaman bid'at ehli olmakla suçland~~~n~~ifade
ederek bu mezhebin varl~~~ n~~ sürdürememesinin gerekçesini ortaya
koymu~~olmaktad~r.27 ~bn Haldün, kendisinden önce yap~lan tasniflerden farkl~~ bir ~ekilde ehl-i hadis w ehl-i rej, ayr~~mas~n~, co~rafi farkl~l~klar
sebebiyle elde bulunan hadis malzemesi çerçevesinde geli~en fikhi bir
farld~la~ma olarak izah ediyor ve her iki okulun öncülerini dört mezhep
imam~yla sm~rland~nyor. Halbuki daha önce bu konuya eserlerinde yer
veren müelliflerin de~i~ik tasnifler yapt~~~~görülür. Örne~in ~bn Kuteybe (v. 276/889), ashâbü'r-rey ba~l~~~~alt~nda ~bn Ebi Leyla (v. 148/765), Ebû
Hanife, Rablatü'r-Re'y (v. 136/753), Züfer (v. 158/775), Evzal (v.

~bn Haldün, Mukaddime, III, 948.
~bn Haldün, Mukaddime, III, 948.
27 Za'hirl yaklA~umn cumhura muhalefet ve imamlann~n a~~r~~ görü~leri
sebebiyle toplum
tarafindan benimsenmeyerek yok olmaya yüz tuttu~una misal olarak ibn Hazm'~~gösterir. ibn
Hazm'~n hadisteki derin bilgisine ra~men Zahiri mezhebine ba~lanarak zamanla mezhepte
otorite haline geldi~ini, hatta Davud b. Ali'ye muhalefet etti~ini ancak di~er mezhep bilginlerine muhalefeti sebebiyle halk~n tepkisini çekerek eserlerinin toplum taraf~ndan kabul edilmedi~ini kaydetmektedir. Bkz. ~bn Haldün, Mukaddime, III, 948-949.
26
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176/792), Süfyan es-Seyri (v. 161/778), ~mam Mahk, Ebü Yusuf (v.
182/798) ve Muhammed b. Hasan (v. 189/805) gibi fakihlerin isimlerini
kaydederken, ashdbül-hadis ba~l~~~~alt~nda daha çok hadis rivayetiyle me~gul olan alimleri zikreder.28 IV/X. yüzy~l bilginlerinden olan Makdisi (v.
380/990) ise Hanefi, Malik'', ~afii ve Davudi mezheplerini döneminin filuh mezhepleri; Hanbelili~i ise ashdbin-hadis aras~nda sayar.29 Buna kar~~l~k ~bn Nedim (v. 385/995) ~mam Mâlik'i ça~~n~n Hicaz fakihi ve öncüsü, Ebü Harrife'yi ~rakl~lar ve ashdbü'r-rey içinde, Ahmed b. Hanbel'i (v.
241/855) ashdbül-hadis fakihleri aras~nda, ~mam ~afii ve Davud b. Ali'yi ise
müstakil olarak ineler." ~ehristâni (v. 548/1153) ise farkl~~ bir tasnif benimseyerek ashdbül-hadisin Hicazl~lar oldu~unu ve ~mam Malik, ~ah, Süfyan es-Seyri, Ahmed b. Hanbel ve Davüd b. Ali'nin ba~hlann~n bu gruba girdi~ini; buna kar~~l~k ashdbü'r-re:yin ~rakl~lar oldu~unu ve bunlar~n
da Ebü Hanife'nin takipçileri oldu~unu kaydeder.31 Dikkat edilece~i
üzere yap~lan tasrliflerin hemen hepsinde Davud b. Ali ehl-i hadis aras~nda say~hrken ~bn Haldün onun yakla~~m~n~~ iki ekolden biri aras~nda zikretmeyip üçüncü bir yöntem olarak kabul eder ve buna Zâhirilik ad~n~~
verir. Kanaatimizce ~bn Haldün, ehl-i hadis ve ehl-i re:y ayr~~mas~ n~~ önceki
müelliflerden farkl~~olarak çok daha belirgin bir ~ekilde filuh ekseninde
bir ayn~ma olarak de~erlendirmi~~ve fikhi istidlalde bulunurken d~~~faktörler sebebiyle elde mevcut olan hadis malzemesini kullanmaya ba~l~~
olarak ba~ka yöntemlerin geli~tirilmesi çerçevesinde bir farld~la~ma olarak de~erlendirmi~tir. Aynca daha önceki kaynaklarda ~mdmu
veya ~mdmu ehill-Medine olarak tavsif edilen ~mam Malik Hicazhlann veya
ehl-i hadisin içinde say~hrken, ~bn Haldün'un onu ehl-i hadisin imarru kabul
ederek di~er müelliflerden farkl~~ bir yakla~~m sergiledi~i de burada zikredilmelidir. Buradaki kategorik tasnif önceki kaynaklarda da bulunmalda beraber, ~bn Haldün bu ayn~man~n yöntemsel oldu~unu ve kimlerin bu ekoller içerisinde bulundu~unu aç~k bir ~ekilde ortaya koymakla kendinden önceki müelliflerden ayr~lmaktad~r.

" Bkz. ~bn Kuteybe, el-Maâni, Ebü Muhammed Abdullah b. Müslim (n~r. Servet Ukk' ~f.),
Kahire 1960, 494-528.
" Bkz. Makdisi, Abdullah Muhammed b. Ahmed, Ahsenü't-tekdsimfl ma'nfitil-ekalim (n~r. M.
J. De Goeje), Bi-ili 1906, s. 37. Ayn~~ eserde müellifin re'yi fik~h bilgisi anlam~nda kulland~~~~
görülür. bkz. Makdisi, a.g.e, s. 142.
(n~r. Gustav Flügel), Beyrut 1964, s. 198-202, 209, 216, 229.
3') Bkz. ~bn Nedim,
~ehristk' 11, her iki grup aras~ndaki temel fark~n celi loyas~n haber-i valide takdim
edilip edilemeyece~i hususunda oldu~unu ifade eder. Bkz. SehristânI, Ebül-Feth Muhammed
Bulak 1961, I,
b. Abdilkerim b. Eblbekr, el-Milel ve'n-nil~al (n~r. Muhammed Seyyid
206-207.
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Bu üç yakla~~m~~ele ald~ktan sonra, ~ia'n~n temelde sahabeye dil
uzatmay~~ve imamlarm ismetini merkeze alarak masum imamlarm sözlerinin ihdlafs~z kabul edilmesi çerçevesinde yeni bir f~luh ekolü tesis etti~ini ve bu yalda~urnyla ço~unluktan ayr~ld~~~n~; Haricilerin de onlarla
ayn~~kaderi payla~t~klar~n~~kaydeder." ~bn Hald~ln gerek ~ia'nu~~ve gerekse Hariderin benimsedikleri fikl~i yöntemle ço~unluktan ayr~larak
ümmet içerisinde ~az kald~klar~n~~belirtmi~~ve bunlar~n taldpçilerinden
pek bahsetmemi~tir.
~bn Haldûn farkl~~ mezhep ve f~luh bilginlerinden ziyade dört Sünni mezhep üzerinde durmaktad~r. Buna göre o dönemde Irak'ta Eb~l
Hanife'nin önderli~ini yapt~~~~ehl-i re'y, Hicaz'da ise Malik b. Enes'in
in~anu oldu~u ehl-i hadis kalm~~t~r.33 ~mam Mâlik'ten sonra ~mam ~afirnin Hicaz ehlinin imanu oldu~unu belirttikten sonra ~mam ~afirnin
fikhi birikirniyle ilgili önemli bir tespitte bulunmaktad~r: ~mam ~afii,
önce Hicaz &turu daha sonra da Ebû Hanife'nin talebelerinden ~rak
fiklum alarak her ikisini mezcetmi~~ve iki farkl~~ilim havzasmdan istifade ederek kendi mezhebini kurmu~tur."
~mam Malik ve ~afi
' i'den sonra hadis konusunda üstün bir yere sahip olan Aluned b. Hanbel Hicaz mektebinin önderli~ini yapm~~t~r. Ancak ~bn Haldûn, Hanbali~in f~khi bir mezhep olu~unu Ahmed b. Hanbel'in talebeleriyle ba~latmakta ve "Onun talebeleri, hadis konusundakiyetkinliklerine ra~men imânt Eb~2 Hanffe'nin ö~rencilerinden ders alm~~~ve ba~ka bir mezhep tesis etmi~lerdir" diyerek" Hanbeli mezhebinin filchi bir ekol haline geli~ini Eber Ha-

"~bn Haldün, Mukaddi~~~~, III, 948.
33 ibn Haldön, Et~t~~ Hanife'nin fik~hta ula~~lamayacak bir makam~~oldu~unu, onun bu
konumunun imam Malik ve ~afirnin yan~~ s~ra ba~ka bilginler tarafindan da tasdilc. edildi~ini
kaydeder. Ay ~ca imam Mâlik'in di~er delillerin yan~~ s~ra amel-i ehl-i Medtne'yi de hüküm
üretme vas~talarmdan biri kabul ederek ayr~~bir yöntem takip etti~ini; onun Medine uygulamas~n~~delil olarak kabul etmesinin temel gerekçesinin söz konusu filin Hz. Peygamber'den
al~narak nesiller boyunca aktanlagelmesi oldu~unu belirtir. Baz~lar~n~n amel-i ehl-i
Med1ne'nin lona olarak ele al~nd~~~~zannu~dan hareketle ~mam Mâlik'e kar~~~ç~kt~klann~, hâlbuki i~nâm Mâlik'in bunu ianadan ziyade Hz. Peygamber'e ait bir fil olma ihtimaline binaen
delil olarak kabul etti~ini ifade ettikten sonra bu konunun ima ba~l~~~~alt~nda ele ahrunasma
yönelik ele~tirilere de bir fiili yapmada bir yörenin ittifak etmesiyle ia-nâ aras~nda ili~ki
oldu~unu ancak ianân~n dini bir meselede ictildda dayal~~bir ittifak olmas~na ra~men Medine
uygulamas~n~n bir fiili yapma ve terk etme hususunda daha önceki ku~aklar~n dikkate al~nmas~~
anlam~na geldi~ini kaydeder. Bununla beraber konunun sünnet ba~l~~~~alt~nda ek al~nmas~n~n
daha iyi olabilece~ini de ilave eder. Bkz. ~bn Haldür~, Mukaddan~, III, 949-950.
34 ~bn Haldön, M~~kaddinte, III, 950-951.
35 ~bn Haldün, Mukaddi~ne, III, 951.
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nife'nin ö~rencilerinden ders almalanna ba~lamaktad~r. Gerek ~mam
~âfirnin ve gerekse Ahmed b. Hanbel'in talebelerinin daha önce alm~~~
olduklan e~itimin üzerine Hanefi fukahâdan ald~klan dersleri bina ederek fikhi ekoller olu~turduklann~~ifade etmesi, ~bn Haldün'un fik~h mezheplerinin olu~umunda Hanefili~e merkezi bir rol biçti~ini göstermektedir. ~bn Haldün ~slam co~rafyas~nda bu dört mezhebin takip edildi~ini, bunlar d~~~nda kalan müctehidlerin takipçilerinin kalmad~~~n~~ belirterek dört Sünni mezhebin ~slam dünyas~n~n büyük bir bölümüne hâkim oldu~unu vurgulam~~t~r.36 Bununla beraber, ~bn Haldün'un ya~ad~~~~dönemde ~slam dünyas~nda dört Sünni' mezhep d~~~nda ~ia gibi mezheplerin de belirli bölgelerde takipçilerinin oldu~u bilinmektedir.
~bn Haldün, müntesiplerinin ço~unlu~unun ~am ve Ba~dat çevresinde bulundu~u Hanbefi mezhebinin ictihattan uzak olmas~~ve mezhebin esas~n~n rivayetlerin birbirini desteklemesi üzerine kurulu olmas~~
sebebiyle ba~hlanmn az oldu~unu ifade etmektedir. Hanbefi mezhebini takip edenlerin di~er mezheplerle mukayese edildi~inde daha az say~da olmas~n~~ ise mezhebin geli~tirmi~~oldu~u fikhi yöntemin zay~fli~~na ba~lamaktad~r."
~rak, Hint, Çin, Maverâünnehir ile Acem diyannda yayg~n olan
Hanefi mezhebinin ~rak ve Ba~dat merkezli olmas~~sebebiyle mezhep

~bn Haldün, ilimlerin ileri derecede geli~mesi, ictihâd edebilecek nitelikte kimsenin
bulunmamas~, ictihâd~n dini ve ilmi bilgisine güvenilemeyecek ki~ilerin eline dü~mesinden
korkulmas~~gibi sebeplerden dolay~~halk~n ihtilaf kap~s~n~~ve ona götürecek yollan kapad~~~n~;
bilginlerin de halk~~bu dört mezhebe uymaya te~vik ettiklerini ve o dönemde ictihâd iddias~n~n
bo~~bir çaba oldu~unu kaydetmi~tir. Bkz. ~bn Haldün, Mukaddime, III, 951. ~bn Haldün'dan
' I (v. 476/1083) "be~~mezhep fakihlerinin tabakan" ba~li~~~alt~nda ~af~l, Hanefi,
önce ya~am~~~olan ~irâz
Hanbeli ve Zâhirl fakihleri zikretmi~~ve bölümün ba~~nda art~k ~slam beldelerinde
' 1, Ebü ~shak, Tabakdtüllukahâ'
fikh~n bu be~~mezhepten ibaret oldu~unu kaydetmi~tir. Bkz. ~irâz
(n~r. ~hsan Abbas), Beyrut 1970, s. 95-97. ~irazi'den ~bn Haldün'a kadar olan dönemde, ~bn
Haldün'un da i~aret etti~i üzere Zâhiri mezhebinin takipçileri zamanla ortadak kalkm~~~ve dört
Sünni mezhep ~slam dünyas~nda takip edilen ekoller haline gelmi~tir. Nitekim ~bn Haldün'un
talebesi olan Makrizi (v. 845/1442) dört mezhep kad~s~n~n M~s~r'a tayin edilmesinin tarihini
665/1267 olarak verir ve art~k bu tarihten itibaren ~slam dünyas~n~n birçok yerinde dört
‘1, Taluyyüddin Ebülmezhep d~~~nda ba~ka bir mezhebin kalmad~~~n~~ifade eder. bkz. Maluiz
Abbâs Ahmed b. Ali, Airdbül-Meviiiz vel-i`tibdr bi zibil-hitati vel-dsdr, Kâhire 1270/1853, II, 344.
37 Ayr~ca Ba~dat'ta ço~unlukta olan Hanbeliler'in zaman zaman burada bulunan ~iller ile
tart~~maya girmesinin önemli problemlere yol açt~~~n~~ve bu durumun Tatarlar'~n buray~~istila etmesiyle son buldu~unu ve mezhebin ço~unlu~unun ~am'a kayd~~~n~~ dile getirmesi de
-d konular~na ilgi duyduldann~~ ve ~iâ ile bu tür
Hanbetiler'in fikhi konulardan ziyade akâ~
meselelerde tart~~uldann~~göstermektedir. Bkz. ~bn Haldün, Mukaddime, III, 951-952.
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bilginlerinin dönemin Abbas! halifeleriyle yak~nl~k kurduklar~n~~ifade
etmi~38 ve mezhebin geli~ip yarlmasmda devlet deste~inin bulundu~una dolayl~~bir ~ekilde i~aret etmi~tir. Buna benzer bir yorumu birçok ~afil
Eyyüli devletinin gölgesi alt~nda yeti~ti~ine dair verdi~i malumatta da görmek mümkündür. ~bn Haldün'un, mezheplerin devlet
deste~ini arkalar~na alarak geli~ti~ine dair yorumlarm~, daha önce çerçevesini çizdi~i ilimlerin ancak devlet deste~ine ba~h olarak geli~ebilece~ine dair teorisinin bir uzant~s~~olarak görmek meseleyi sa~lild~~ bir ~ekilde de~erlendirmek aç~s~ndan önemlidir.
~mam ~afirnin ba~hlann~n M~s~r'da her yerden daha fazla olduklar~n~; bununla beraber mezhebinin ~rak, Horasan ve Maverâünnehir'de
de yarld~~uu, fetva ve tedriste birçok merkezi Hanefiler ile payla~t~klar~n~~kaydetmi~tir. Ayr~ca gerek Hanefiler ile yapt~klar~~münazaralar ve
gerekse hilâfiyât ile ilgili yazd~klar~~eserler neticesinde çok önemli bir fikhi birikim ortaya koydukLarm~~zikretmi~; ~mam ~âfirnin M~s~r'a gidince
orada birçok ö~renci yeti~tirdi~ini ve M~s~r'da bulunan baz~~Mâlikiler'in
de onun derslerine kat~ld~~~n~~ifade etmi~tir." ~bn Haldün Fat~mi devletinin M~s~r'da kurulmas~yla Ehl-i Sünnet fikh~n~n kesintiye u~rad~~~n~~ve
bu durumun Selahaddin Eyyübrnin (v. 588/1193) Fat~mi devletine son
vermesine kadar devam etti~ini, Fat~milerin rk~lmasmdan sonra ~rak ve
~am'daki ~affilerin tekrar M~s~r'a geldiklerini kaydeder.4°
~ mam Mâlik'in mezhebi ise daha çok Kuzey Afrika ve Endülüs'te
yarlm~~t~r. ~bn Haldün, Mâlildli~in buralarda yay~lma sebebini temelde iki faktöre ba~lamaktad~r: Birincisi, bu bölge insanlar~n~n yolculuklaruun ve son duraldar~nm Hicaz olmas~d~r. Nitekim hem medenilik
aç~s~ndan Irakhlara yeti~emedikleri hem de Irak'~n, Ma~rip ve Endülüslülerin yollar~~üzerinde bulunmamas~~sebebiyle onlar fildu sadece
Medine ulemasmdan alm~~lard~r. ~kinci faktör ise bedavet ortak paydas~d~r. Buna göre Ma~rip ve Endülüs halk~n~n bask~n özelli~inin bedavet
olmas~, onlarm Hica7l~lar ile yap~~itibariyle örtü~melerine ve bu mezhebe meyletmelerine neden olmu~tur. ~bn Haldün ayr~ca Medine'nin dö'8 Onlar~n birçok eser telif ettiklerini, ~af~ller ile çokça münazaralara girdiklerini, hilâfiyatta güzel eserler verdiklerini ve bunlar~n hepsinin neticesinde önemli bir miras
b~rakt~klar~n~~ ancak bu ilmi birikimin Ma~r~b'te çok az bulundu~unu ve bunu da Kâd~~ ~bn
Abi (v. 543/1141) ile Ebül-Velict el-Bâcrnin (v. 474/1081) yapm~~~olduktan yokuluklar sonucunda getirdiklerini kaydeder. bkz. ~bn Haldün, Mukaddime, III, 952.
39 ~bn Haldün, Mukaddime, III, 953.
44' ~bn Haldün, Mukaddime, III, 953-954.
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nemin ilim merkezi oldu~unu ve ilmin Irak'a da buradan gitti~ini belirterek Medine'nin merkezi rolüne de~inmi~tir.4'
~bn Haldün mezheplerin kurulu~u ve ilk dönem yay~h~~ndan sonra kendi döneminde fikh~ n mahiyetiyle ilgili önemli bir tespitte bulunur. Buna göre, mezhep imamlann~n ortaya koyduklar~~yöntemler takipçileri taraf~ndan geli~ tirilip birer disiplin haline gefirilince onlar art~k var olan müktesebat~~titiz incelemelere tabi tutmu~~ve bu konuda ileri derecede çal~~malar ortaya koymu~lard~r. Bu ise sa~lam bir meleke
gerektirmekteydi. ~bn Haldün, "günümüzde f~lah ilmi bu melekedir" diyerek
kendi dönemindeki mevcut durumu ortaya koymu~~ve o dönemde filuhtan ne anla~~ld~~~n~~ izah etmi~tir.42 Dört Sünni mezhebin de~i~ik
co~rafyalardaki tarihi hakk~nda genel malumatlar verdikten sonra detayl~~bir ~ekilde Mafildli~in tarihi geli~imini daha çok mezhep bilginleri
ve eserleri çerçevesinde incelemi~tir.43
~bn Haldün fikha ay~rd~~~~bölümden sonra filul~~usülünün mahiyeti ve tarihi geli~imi hakk~nda önemli bilgiler vererek usül ilmini do~uran
nedenler üzerinde durmu~ tur." Ona göre ilk as~rda ya~ayan insanlar

41 ~bn Haldün, Mukaddime, III, 954. ~bn Haldün, Mâliki mezhebinin geli~iminin Endülüs
ve Ma~rib devletlerinin iniuraz~na kadar artarak devam etti~ini ifade etmi~tir. Bkz. ~bn
Haldün, Mukaddime, III, 957.
42 ~bn Haldün, Mukaddime, III, 954-955.
Ma~riplilerin tamam~n~n ~mâm Mâlik'i takip etmekle beraber baz~~ö~rencilerinin ~rak ve
M~s~r'da da bulundu~unu; ~mâm Mâlik'in M~s~r, ~rak ve Afrikah ilk talebelerinden ba~layarak,
el-Utbiyyt, el-Erediyye Ne elbu ülkelerde Mâliki mezhebinin yay~l~~~n~~ ele al~r. el-Muvattd,
Miidemene gibi kaynaklardan bahsettikten sonra Kayravanhlann el-Madem~enlye, Endülüslüler'in de
el-Vdd~l~a ve el-Utb'ye ilgi gösterdiklerini kaydeder. Ibn Ebi Zeyd'in (v. 386/(396) el-Müdeua~ne'yi elMulaasar ismiyle ihtisar etti~ini; Eba Said el-Berâdir nin (v. 430/1039) de el-Mialet~vene'yi et-Tehztb
ismiyle telhis etti~ini ve Afrikal~lar~n buna ilgi göstererek di~er kitaplar~~ b~raku~m~~ kaydeder.
Ayn~~ ~ekilde Endülüslülerin de el-Utbiyye'yi esas al~p el-Vdthha ve di~er eserleri terk ettiklerini belirtir. Hâla Mâliki fakihlerin bu kitaplar üzerine yazd~klar~~ ~erh vb. çal~~malarla eser vermekte
olduklar~n~; Afrikal~lar~n el-Mitclim~ene, Endülüslülerin de el-Utbi»e üzerine eserler yazd~klar~n~~ ve
~bn Ebi Zeyd'in bu temel kitaplardaki mesâili, de~i~ik görü~leri ve ihtilaflan en-Naddir isimli
eserinde bir araya getirdi~ini ifade eder. Bundan sonra Eb~l Amr ibnül-Hâcib'in mezhep içindeki konumu ve eserlerinin Ma~ripliler taraf~ndan nas~l kabul gördü~üne de~inerek bu bölümü
bitirir. ~bn Haldün, Mukaddime, III, 955-958. ~bn Haldün'un Mâliki mezhebine di~er mezheplere
oranla geni~~yer vermesi, baz~~ müellifler taraf~ndan onun "mezhepçi veyerel bir fakihn oldu~u ~eklinde
yorumlax~m~~t~r. Koca, "~bn Haidun'un F~khi Birikimi ve ~slâm Hukuk Tarihiyle ilgili Görü~leri
(Mukaddime Çerçevesinde)", Geçmi~ten Gelece~e ~bn Haldun, s. 132-133.
44 Kur'ân ve Sünnet'in daha Hz. Peygamber hayattayken Müslümanlar için birer delil
oldu~unu; onun vefaundan sonra sahâbenin icmâ ve k~ yas~n da birer delil oldu~u hususunda
ittifak ettiklerini ifade ederek nasslar d~~~ndaki bu iki delilin hücciyetini sahâbeye dayand~rm~~~
ve baz~~ ~âz görü~ler olmakla beraber ulemân~n bu dört esas delil üzerinde ittifak ettiklerini
belirtmi~tir. Bkz. Ibn Haldün, Mukaddime, III, 960.
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gerek sahip olduklan dil melekesi sebebiyle lafizlardan hüküm ç~karmada ve gerekse Hz. Peygamber dönemine olan yak~nhldan ve hadis rivayet edenlerin durumlar~n~~bilmelerinden ötürü rivayetleri anlama ve onlardan hüküm ç~ karma hususunda herhangi bir zorluk çekmiyorlard~.
~lk ku~aktan sonra bu meseleler birer sanat/ilim haline gelince fakihler
ve müctehidler delillerden hüküm ç~karman~n kural ve kaidelerini tespit etme yoluna giderek bu meseleleri ba~~ms~z bir ilim dal~~ olarak kaleme ald~lar ve onu fik~h usûlü olarak isimlendirdiler. Bu alanda ilk eser
telif eden ~mâm ~âfii olmu~~ve me~hur Risâle'sini yazm~~t~r.
Daha sonra Hanefi fakihler bu alanda eserler kaleme alm~~, fikhi
meselelerin inceliklerine dalarak kaidelerini tahkik etmi~, bu kaidelerle
ilgili meseleleri geni~leterek usül kurallann~~ fikhi mesâilden ç~karmaya
çal~~m~~lard~r. Buna kar~~l~ k mütekellimün bu meseleleri fik~htan tecrld etmi~~ve imkân oldu~u ölçüde yöntemlerinin önemli bir k~sm~n~~ te~kil eden akli istidlale meyletmi~lerdir. Mütekellimün da Hanefi fakihler
gibi birçok eser kaleme almalar~na ra~men fukahan~n yazd~~~~eserler
bol örnek içermeleri ve fikhi meseleler üzerine bina edilmelerinden dolay~~ffirefa daha uygun ve fikha daha münasiptir. ~bn Haldün, Ebü
Zeyd ed-Debbüsrnin (v. 430/1038) kaleme ald~~~~eserle birlikte fik~h
usülü ilminin kemal buldu~unu; ancak bundan sonra usül alan~nda
mütekellimün yöntemine ra~betin oldu~unu kaydetmi~tir.45 Bu iki
yöntemden sonra memzüc metot olarak isimlendirilen üçüncü yönteme
de k~saca de~inerek Hanefilerden ~bn-i Saâtrnin (v. 694/1294), mütekellim~lndan ;kmianin (v. 631/1233) el-ihkâm'~~ ile fukahâdan Pezdevrnin (v. 482/1089) usülünü el-Bedi` isimli kitab~nda cem etti~ini; onun
bu eserinin hâlâ âlimler aras~nda elden ele dola~makta oldu~unu ve
üzerine birçok çal~~ma yap~ld~~~n~~ kaydetmi~tir.46

~bn Haldün bundan sonra iki yöntemin temel kaynaklar~na de~inmi~tir. Her ikisi de
E~'ârl olan ~mâmül-Harameyn'in (v. 478/1085) el-Beni:dili ile Gazzalrnin (v. 505/1111) elMustasfd'suun mütekellimûnun yazd~~~~kitaplar aras~nda en güzelleri oldu~unu ifade ettikten
sonra her ikisi de Mutezifi olan Kad~~Abdülcebbâr'~n (v. 415/1025) el-V~ned ve onun ~erhi olan
Ebü'l-Hüseyn el-Basdnin (v. 436/1044) el-Mu`temedinin mütekellimilnun yazd~~~~önemli eserlerden olduldann~~ ve bu dört kitab~n usülün kavâid ve erkan~~ haline geldi~ini kaydetrni~tir.
Daha sonra bu dört kitab~~ müteahhirün mütekellimInden olan Fahruddin er-Raz
—i (v.
606/1209) el-Maluarda, Seyfi~ddin
(v. 631/1233) ise el-ihkâm'da özetlemi~; bu iki eser
üzerine birçok çal~~ma yap~lm~~~ve yap~lan bu çal~~malar mütekellimün yönteminin ana eserleri haline gelmi~tir. Hanefi yöntemiyle de birçok ki~inin eser telif etti~ini; mütelcaddimündan
Ebü Zeyd ed-DebbüsI ile müteahhiründan Pezdevrnin (v. 482/1089) çal~~malar~n~n bu alandaki en güzel örnekler oldu~unu kaydetmi~tir. Bkz. ~bn Haldün, Mukaddime, III, 962-963.
~bn Haldun, Mukaddime, III, 963-964.
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~bn Hald~ln hilâfiyât bölümünde ise ihtilaflar~n bilginler aras~nda
kaç~n~lmaz olarak vuku buldu~unu, dört mezhebin yayg~nla~mas~n~n
neticesinde insanlar~n zamanla bunlardan birini taklit etti~ini ve bundan sonraki tart~~malann bu dört mezhep bilginleri aras~nda cereyan
etti~ini ifade etmi~tir. Her mezhep fakihinin, ba~h bulundu~u imam~n
görü~lerini savunmak ve kendi mezhebinin fikhi meseleler ile ilgili yakla~~m~n~~temellendirmek amac~yla ba~ka mezhep âlimleriyle tart~~malara girdi~ini ve bu münazaralarda her mezhebin dayand~~~~kaynaklar~n,
ayr~~t~klan ve uzla~t~klar~~ meselelerin irdelendi~ini ve bu tart~~malann
neticesinde hilâfiyât ilminin do~du~unu kaydetmi~tir.47
~bn Haldün'un fikhm ilk üç as~rdaki geli~imi ve müctehid imamlarm çabalar~na dair kanaaderi kendisinden önce de dile getirilmi~tir.
Özellikle onun ictihâd-taldid vurgusu her ne kadar modern dönemde
bu konu üzerinde duran müellifleri etkilemi~~olsa da bu konudaki tart~~malar çok daha erken dönemlere uzanmaktad~ r. Ancak usül eserlerinde ictihâd ile ilgili meseleler ba~lam~nda üzerinde durulan bu konular ~bn Haldün'un çizdi~i çerçeveden biraz daha farkli bir ~ekilde incelenmi~tir. Bununla beraber ~bn Haldûn, bu konuda ~bn Hazm (v.
456/1064) ve ~bn Abdilberr (v. 463/1071) gibi müelliflerden etkilenmi~~
ve onlarla ayn~~kanaate sahip olmu~tur. Örne~in ~bn Hazm sahâbe, tabiün ve etbâü't-tabiin dönemlerinde hiç kimsenin ba~kas~n~n her görü~ünü taklid etti~ine dair bir örnek bulunmad~~~n~~ve bunun dördüncü
tabakadan itibaren Hicri 140'tan sonra ortaya ç~kt~~m~~söylemi~~ve ilk üç
ku~a~~n övülmü~~nesiller oldu~unu belirtmi~tir.48 Ibn Abdilberr de benzer bir ~ekilde ayet ve hadisler aktararak taklidin zemmedildi~ini ve bu
nedenle ba~kas~n~n taklid edilmesinin yasakland~~~n~~ifade etmi~tir.49
Mulcaddime'nin bir fik~h tarihi eseri olmad~~~n~~ve ~bn Haldün'un bu
çal~~mada genel fik~h dü~üncesinin geli~imini inceledi~ini göz önünde
bulundurmakla beraber, ~bn Haldün'un fik~h tarihiyle ilgili yakla~~m~n~n temelde iki probleminin bulundu~unu söylemek mümkündür.
Bunlardan birincisi fikh~~ sadece furû` ve usül ekseninde ele almas~d~r.
Hâlbuki fikh~n fetvâ, kavâid, furük, reddiye, ahkâm-~~sultaniye, tahri-

47 Bu alanda Hanefi ve ~âT~i bilginlerin teliMun~n Mâlikiler'e luyasla daha fazla oldu~unu
ifade etmi~tir. Bl~z. ~bn Haldün, ~Idim, III, 964.
" ~bn Hazm, Ebü Muhammed Ali b. Ahmed b. Said, el-ihkâen usalil-ahkâm (n~r. Ahmed
Muhammed ~âkir), yy. 1970, VI, 146.
49 ~bn Abdilberr, Eb0 Ömer Yusuf, Ceinzi`u boWnil-`ilm ve fazlihi (n~r. Abdurrahman
Muhammed Osman), Kahire 1968, II, 133-146. Özellikle 142-146 aras~na bltz.
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edebül-kada gibi di~er ak dallar~~da tarihsel ~eman~n içerisine yerle~tirildi~i takdirde Müslüman bilginlerin uzun as~rlar
neticesinde ortaya koymu~~olduldan birikim bir bütün halinde görülebilir. Aksi takdirde sadece usûl ve f~rû` ikilisi çerçevesinde geli~tirilen
bir f~luh tarihi tasavvuru bizi yaln~zca bu iki disipline ba~h kalarak tarihsel miras~~ dü~ünmeye sevk eder. ~kinci problem ise fikhm tarihsel
geli~im seyrini dört Sünni mezhep çerçevesinde ele alarak filuh ilminin
geli~iminde önemli rol oynayan Ibn Ebi Leylâ, Süfyân es-Seyri, Evzâi gibi bilginlerle ~ia ve ~bâziye gibi mezhepler üzerinde pek durmamas~d~r. ~bn Haldün'un özellikle Sünni mezhepler üzerine yo~unla~t~~im
dikkate alsak dahi, filuh ilminin te~ekkül sürecinde ~slam dünyas~n~n
de~i~ik ilim merkezlerinde bulunan önemli baz~~isimlere ve onlar~n fikhi dü~üncede sahip olduklan role yer vermemesi, filuh ilminin tarihsel
geli~iminin bir yönünü eksene ald~~~n~~göstermektedir.
3. ~bn Haldün'un Filtd~~ Tarihi Yakla~~m~n~n Modern Döneme
Etkileri
De Boer'un, ortaya koydu~u tarih felsefesi ilminin kendisinden
sonra Müslümanlar taraf~ndan sürdürülmedi~ini ifade etmek amac~yla
~bn Haldün'un hem selefmin hem de halef~nin olmad~~~~yönündeki kanaati,5° ~bn Haldün üzerine çal~~an birçok ara~t~rmac~~tarafindan sorgulanmadan kabul edilmi~tir. Hâlbuki ~bn Haldün'un gerek sürdürdü~ü
ilmi gelenek" ve gerekse etkileri, bu iddiamn bir önyarg~dan öteye geçmedi~ini göstermektedir. ~bn Haldün'un etkileri modern dönem ve tarih ilmi ile s~n~rl~~olmad~~~~gibi, onun geli~tirdi~i teorik çerçeve ve yakla~~m, kendisinden k~sa bir süre sonra benimsenerek farkl~~alanlarda
uyg-ulanma imkan~~bulmu~tur.52 Örne~in ~bn Haldün'un, kendisine ta° De Boer, T. J., 7he History of Philosoply in Islam (Trc. Edward R. Jones), London 1933, s. 208.
Bkz. Görgün, Tahsin, "Tarih ve Toplum Ara~t~rmalar~nda Bir Yöntem Kayna~~~
Olarak Klasik Metafii~k: Fahreddin er-Râzl Ekolü ve ~bn Haldün", Islam Arn~n~malan Dergisi, 2007
(17), s. 49-78.
52 ~bnül-Ezrak'~n (v. 896/1491) yann~~~oldu~u Betl~ii`ü's-silk isimli eserde bu etki çok aç~k bir
~ekilde görülmekte ve bu sebepten olsa gerek kitab~n nâ~iri, ~bnül-Ezralt'm eserini kaleme al~rken Mukaddimiden yararland~~~n~~ifade etmektedir. Bkz Ebü Abdillah,
(n~r. Ali Mini en-Negâr), Ba~dat 1977, I, 8-9. Cebertf (v. 124(/1825) ise yazm~~~oldu~u tarih kitab~n~n daha ba~~nda ~bn Haldün'un Mukad~limisinden ilimle dolu bir deniz olarak bahseder ve onun ortaya koydu~u tarih yöntemine ba~l~~kalarak kitab~n~~kaleme al~r. Bkz. El-Cebertf, Abdurrahman b. Hasen, Tdsiuza W~dibil-dsdr 'Hardt-ini vel-ahbeir (n~r. ~brahim ~emsüddin), Beyrut
1997, 1, 11. ~bn Haldün'un Osmar~li ulemasma etkisi için bkz. ~bn Haldün, Mukaddime (trc. Süleyman, Uluda~), I, 188-193. Ayr~ca ~bn Haldün'un görü~lerinin kendisinden hemen sonras~~ve modern dönem reform hareketleri üzerindeki etkileri için bkz. Lawrence, Bruce B., "Ibn Khaldun
and Islamic Reform", /bn naktun and Isla~nic kkology (Ecl. Bruce B. Lawrenoe), Bul 1984, s. 79 vd..
5
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lebelik yapm~~~olan Makrizi ve ~bn Hacer el-Askalâni gibi bilginlere
do~rudan, bunlara ö~rencilik yapm~~~ve onlar~n eserlerinden beslenmi~~
olan ilim adamlar~na da dolayl~~ etkisi olmu~tur. Nitekim Ibn Haldün'un sad~k bir talebesi olan ve birçok yerde hocasmdan sitayi~le bahseden Makrizrnin tarihi olaylar~~ele al~~~yöntemi" ve filuh tarihiyle ilgili verdi~i ~nalumat büyük ölçüde Mukaddime ile benzerlikler ta~~r. Ibn
Haldün'un filuh mezheplerinin ortaya ç~k~~~ve yay~lma süreciyle ilgili
çizmi~~oldu~u ana çerçeveyi koruyan Makrizi, daha çok detaylara inmekte ve hocasm~n bo~~b~rakt~~~~alanlar~~doldurarak bu konuda önemli bilgiler aktarmaktad~r." Benzer bir etkiyi Ibn Haldün'u takip ederek
cedel ve hilaf ilmini filuh usûlünün alt dallar~ ndan kabul eden Ta~köprizâde (v. 968/1561)55 ile bu ilimlerin mahiyetini ve tarihsel geli~imini
aç~klarken Mukaddime'den büyük oranda yararlanan Kâtib Çelebrde (v.
1067/1657) de görmek mümkündür.56 Bunlara ilave olarak, Mulcaddime'nin XVIII. yüzy~lda Osmanl~caya tercüme edilmesi Ibn Haldün'un
etkilerinin k~sa dönemde ~slam dünyas~n~n de~i~ik bölgelerine yay~ld~~~n~~gösteren bir ba~ka misaldir. Bu ve benzeri örnekler, Ibn Haldün'un modern dönem dü~ünürleri üzerinde do~rudan ve dolayh etkilerini göstermekte ve onun günümüzdeki öneminin XIX. yüzy~l Avrupa's~~ taraf~ndan olu~turuldu~-u57 ~eklindeki yakla~~m~n tarihsel süreç
içerisinde Ibn Haldün'u takip edenlerin ürünlerini görmezden geldi~ini göstermektedir. Ayr~ca onun görü~lerinin modern dönemde ~slam
dünyas~ndaki ilim adamlar~~ tarafindan inceleme konusu edilmi~~olmas~n~~ Bat~~akademyas~n~n Ibn Haldü'n üzerine yapt~~~~çal~~malara ve
onun fikirlerini ortaya gkarmas~na ba~lay~p Ibn Haldün'u oryantalizmin bir ürünü olarak gösteren yorumlar~n" da pek isabetli olmad~~~n~~
ortaya koymaktad~r.

" Bu konuda geni~~bilgi için bkz. Tomar, Cengiz, "Mit ve Gerçek Aras~nda: Arap
Dünyas~nda Ibn Haldün Yakla~~mlar~", Islam Ara~tmnalan De~gi~i, 2006 (16), s. 4-6.
bi zikril-hilati vel-~fsdr, II, 331-344. Ibn
s° Örnek olarak bkz. Makrizi,
HaldC~n'un filuh tarihinin geli~imi ile ilgili yakla~~m~n~n kendisinden hemen sonraki dönemde
ele al~nd~~ma dair bir örnek de onun bu konudaki görü~lerini aktard~ktan sonra baz~~noktalar~~ ele~tiren Sehâvidir (v. 902J1497). Bkz. Sehfivi, ed-Dau'ul-M~ni% IV, 148-149.
" Bkz. Ta~köprizde, Ahmed Mustafa, MOdha's-se`dde ve ~nisbdhü's-siydde fi nu~du`dtil-u(1~n (n~r.
~ereftiddin Ahmed), Haydarabad 1977, I, 288.
Bkz. Kâtil~~Çelebi, Hac~~Halife Mustafa b. Abdullah, K~4fii.z-zünz2n an ~stindl-kutiib uel-flin~2n
(Tsh. M. ~erafettin Yaltkaya, Kilisli Rifat Bilge), Ankara 1941, I, 580, 640-641, 650-651, 668,
678-680, 721, 11, 948-949.
" Lawrence, "Ibn Khaldun and Islarnic Reform", Ibn Ahaldun and Islanat Ideolngy, s. 69.
" Lawrence, Bruce B., "Introduction: Ibn Khaldun and Islamic Ideology", Itrn Khaldun and
Isla~nic ideolog (Ed. Bruce B. Lawrence), Brill 1984, s. 5.
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a. ~bn Haldfm'un Modern Dönem ~slam Dünyas~~F~k~h Tarihi
Alg~s~na Etkileri
~slam dünyas~n~n Bat~~ ile mukayese edildi~inde içinde bulundu~u
durum ve bunun yol açt~~~~siyasi, ekonomik ve kültürel problemlerin
a~~lmas~~ özellikle XVIII. yüzy~~ldan itibaren modern dönem Müslüman
dü~ünürleri me~gul eden en önemli sorunlar~n ba~~nda gelmekteydi.
Bu s~k~nt~lar~~ a~mak için ileri sürülen ç~k~~~yollar~n~n büyük ço~unlu~u
toplumsal yap~ya hakim olan dinin ve uzun as~rlar içerisinde buna ba~l~~ olarak olu~an kurumlar~n üzerinde yo~unla~maktayd~ . Adeta toplumdaki her aksald~k bir ~ekilde var olan dini anlay~~~ve kurumlar ile ili~kilendirilerek, mevcut sorunlar~n a~~lmas~mn çözümünün söz konusu anlay~~~~ ~slah etmede veya yerine ba~ka bir anlay~~~ikame etmede yatt~~~~
dü~ünülüyordu. Nitekim Osmanl~n~ n son dönemlerine damgas~n~~ vuran tart~~malar ve mevcut duruma çözümler sunan alurnlann dile getirdi~i konular incelendi~inde bu yakla~~m aç~k bir ~ekilde görülecektir.
Bu anlay~~~ n filuh ile ilgili en tipik örneklerinden biri, uzun bir döneme
damgas~n~~vuran ictihâd-taldid tart~~maland~r. Mutlak ictihad~~ön plana
ç~kar~p taklidi ele~tiren bilginler, Müslümanlar~n kar~~~kar~~ya kaid~klan modern sorunlar~n çözümü için fikh~n mevcut ~eklinin yeterli olmad~~~, Asr-~~saâdette oldu~u gibi taklidin terk edilerek ictihâd~n yeniden
canland~r~lmas~~ suretiyle ça~~n sorunlar~na ilk dönem müctehidleri gibi
çözümler üretilmesi gerekti~i görü~ünü yüksek bir ~ekilde seslendirmi~lerdir.59 S~klikla vurgulanan ictihâd için referans çerçevesi sunmas~~ sebebiyle fik~h tarihinin ilk dönemleri övülerek öne ç~kar~lm~~, buna kar~~l~k filuh kültürümüz aç~s~ndan birçok önemli çal~~maya tan~kl~k etmi~~
olan di~er dönemler durakiama, gerileme ve L11(11(1 gibi olumsuz ifadelerle ele~tiriye tabi tutulmu~tur. F~k~h tarihinin bir döneminin övülerek
öne ç~kar~lmas~~ve kar~~la~~lan problemler sebebiyle arada empati kurularak di~er dönemlerin ele~tirilmesi, hakikatte içinde bulunulan durumu tasvire yönelik olup yap~lan ictihâd ça~r~s~n~~me~ru gösterme ve ona
tarihsel bir zemin haz~rlama çabas~ndan kaynaklanmaktayd~.6° Bu çerBulunulan dönemin taktid sebebiyle karanl~k bir devir oldu~u, bu nedenle ilk as~rlara
tekrar dönerek Asr-~~ saâdette oldu~u gibi ictihâd~n yeniden fonksiyonel hale getirilmesi gerekti~i ve toplumun kurtulu~unun ancak bununla mümkün olabilece~i konusunda bkz. Sabit,
Halim, "~ctihâda Dâir", Szrdt-~~Miistakim, 111/78 (21 Safer 328/ 128 ~ubat 325), s. 413-414.
6° Asl~nda bu tür bir yalda~~mla, övülen dönemin ana karakterini ortaya koymaktan
ziyade ya~an~lan dönemin kötü durumunu gözler önüne sermek için övülen dönem bir
malzeme olarak kullan~lm~~t~r. Tarihin bir döneminin bu ~ekilde öne gkarilarak övülmesi ve
ba~ka dönemlerin ele~tirilmesi ile ilgili olarak bkz. Kara, ~smail, "Tarih ve Hurafe: Ça~da~~
Türk Dü~üncesinde Tarih Telâkkisi", Türklük Ara~t~rmalan Dergisi, 2002 (11), s. 48.
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çevede filuh tarihi ictihâd ekseninde yeniden yorumlanm~~~ve klasik dönem fik~h tarihi eserleri olarak ifade edilebilecek olan tarih, tabakât ve
terâdm kitaplanndald fik~h tarihi tasnifinden farkl~~bir yöntem takip
edilerek yeni bir dönemlendirmeye gidilmi~tir. Modern dönem eserlerinin neredeyse tamam~nda fik~h tarihini en genel olarak ictihâd faaliyetinin kurumsal bir yap~~kazand~~~~ilk dört as~r ve ictihâdm terk edilerek taldidin revaç buldu~u sonraki as~rlar olmak üzere biri övülen di~eri ise yenilen iki döneme ay~rma e~ilimi hakim olmu~tur."
F~luh tarihinin nesil veya mezhep imam~ndan itibaren silsileler halinde ele al~nd~~~~eserlerden farkl~~olarak belirli özellikleri ön plana ç~kartan dönemlendirmeler ~eklinde incelenmesi, modern dönem fik~h
tarihi yaz~al~~~n~ n temel hususiyetlerinden birini te~ kil etmektedir. Bu
sebepten ötürü ~bn Haldün'un Mukaddime'de fik~h tarihiyle ilgili çizdi~i
ana hatlar,62 özellikle fik~h tarihini ictihâd ekseninde ele alan bilginler
için önemli bir referans çerçevesi sunmu~; onun ortaya koydu~u bu iskelet büyük oranda korunarak detayland~nlm~~ur. Aynca ~bn Hald~ln'un Mukaddime'yi, tarihi hadiseleri ve sosyal olaylan as~llan ile irtibat~~ çerçevesinde ele almaktan uzakla~arak hem olup bitenleri anlamaktan hem de özünden uzakla~m~~~bulunan ~slâm toplumunu içinde bulundu~u krizden ç~karmak amac~yla kaleme almas~, eserin ~slah ve tecclid niteli~i ta~~mas~na° ve ayn~~saiklerle hareket eden modern dönem
mütefekkirlerine kaynakl~k te~kil etmesine yol açm~~t~r." Biz ~bn Haldün'un teorik çerçevesini çizdi~i fik~h tarihinin modern dönem ~slam
hukuk tarihçilerine sundu~u bu çerçeveyi birkaç örnek üzerinden ele
ald~ktan sonra onun fik~h usulü yaz~m yöntemleriyle ilgili yapm~~~oldu~u tasnife ve bunun etkilerine de~inece~iz.
Modern dönem fik~h tarihi yaz~c~li~~na önemli ölçüde yön vermi~~
ve getirdi~i tasnif sistemiyle önceki eserlerden farkl~~bir yöntem takip

' Erdem, Tanzimat Sonras~~Osmanl~~Hukuk Dii~iincesinde Hah Usalü Kaorandan ve Modem Yakla~~mlar, s. 20.
il~n Halchin'un fiklun geli~imini önce sahâbe daha sonra ehl-i hadis ve ehl-i re'y
çerçevesinde ele almas~~ ve ard~ndan birçok mezhebi bir arada ele almak suretiyle dört mezhep
olgusu üzerinde durmas~~ ve bunlar~n da sonunda istikrar bularak toplumda yaygmla~u~ma
dair görü~ü, modern dönem fik~h tarihi yaz~ali~~~için önemli bir çerçeve sunmu~tur.
63 Görgün, Tahsin, "Mukaddime", DIA, XXXI, 119.
" Örne~in dönemin önde gelen isimlerinden olan Rifaa Bedevi Rafi el-Tahtavi (v.
1290/1873), ba~ta ~bn Haldfin'un Mulcaddime' si olmak üzere Arapça klasiklerin bas~lmas~~ yönünde hükümeti s~lu~t~rm~~ur. Bkz. Hourani, Albert, Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939, London 1962, s. 70.
6
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etmi~~olan müelliflerin ba~~ nda Hudari Bey (v. 1345/1927) gelir. Huda~i Bey, dönemin önde gelen reform yanl~s~~ dü~ünürleriyle yak~n ili~kiler kurmu~, 1878 tarihinde Ezher'e tarih dersi vermek için atand~~~nda
ilk olarak ~bn Haldün'un Mukaddime'sini ö~rencilerine okutmu~~olan
Muhammed Abduh'un (v. 1323/1905)65 fikirlerinden önemli bir ~ekilde
etkilenmi~tir.66 Onun Tdril~ü't-te~diV-~sIdmrsi, modern Arapça literatürdeki ilk filuh tarihi çal~~mas~~olarak kabul edilmektedir.67 Nitekim müellif
eserinin giri~inde bu konuda kendisinden önce hiç kimseyi tak~p etmedi~ini ifade ederek,68 yapm~~~oldu~u i~in alan~ndaki öncü rolüne i~aret
etmi~tir. Hudari Bey'in eserindeki dönemlendirme ~bn Halch~n'un çizmi~~oldu~u çerçeve ile kar~~la~t~r~ld~~~nda aralar~nda önemli benzerlikler oldu~u görülür. Hudari Bey fikh~~alt~~döneme ay~rarak inceler:
Hz. Peygamber dönemi.
Büyük Sahâbiler dönemi. Bu dönem Hulefa'-i Râ~idin dönemidir.
Küçük Sahâbiler ve onlara yeti~en Tabiin dönemi. Bu dönem,
Muâviye'nin iktidara geldi~i Hicri 41 tarihinden Emevi devletinin zapflad~~~~Hicri II. asnn ba~lar~na kadard~r.
Hicri II. asnn ba~lar~ndan IV. asnn ortalanna kadar süren dönem. Bu dönem sünnet ve f~khm tedvin edildi~i ve büyük fik~h imamlanmn ortaya ç~kt~~~~dönemdir.
Mezheplerin kabul edildi~i ve desteklendi~i dönem. Hicri IV. asnn ba~lanndan Abbasi devletinin y~k~ld~~~~VII. asnn ortalar~na kadar
süren bu dönemde münazara ve cedel yaygmla~m~~t~r.

" Abduh, Muhammed, el-A ~ndlül-kâmile
Muhammed Abduh (n~r. Muhammed 'Imara),
Beyrut 1972, I, 22. Muhammed Abduh'un ~bn Haldün'a olan ilgisiyle ilgili ilginç bir örnek,
onun Ezher ~eyhi ile aras~ndaki bir diyalogta geçer. Abduh, Ezher'in ~slah edilmesi hususunda gayret göstermi~~ve bu vesileyle yetkililerle görü~melerde bulunmu~tur. Bu görü~melerin
birinde Ezher ~eyhi Muhammed Enbâbl'ye ~bn Halchin'un Mukkaddime'sinin öneminden ve faydalanndan bahsettikten sonra bu kitab~~ Ezher'in program~na almalar~ n~~ teklif etmi~~ancak elEnbâtii onun bu teklifini gelene~e ayk~r~~ buldu~u için reddetmi~tir. Bkz. Abduh, a.g.e, III, 177.
Ayr~ca Abduh, tarihi malumat aktanl~rken kendilerine dayan~lacak eserleri s~ralarken ~bn
Haldiin'un Mukaddime'sini zikreden bkz. Abduh, a.g.e, II, 425.
66 Hudari Bey'in Muhammed Abduh ile olan ili~kisi o kadar ileri derecedeydi ki, yazm~~~
oldu~u filuh usülü kitab~n~~önce Abduh'a arzetmi~; onaym~~ ald~ktan sonra eseri basmaya karar
vermi~tir. Bl~z. Hudarl Bey, Usülül-f~kh, s. 12.
67 Kaya, Eyyüp Said, Mezheplerin Te~ekkülünden Sonra Fikhf istiellal, (Doktora Tezi, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001), s. 5.
60
Hudari Bey, Muhammed, Tdrihü't-te~iiil-islihnf (6. Bask~), M~s~r 1964, s. 2.
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6. Ba~dat'~n Mo~ollann eline geçti~i Hicri VII. as~rdan günümüze
kadar olan dönem. Bu dönem "taklid-i mak" devridir.69
Hudari Bey'in yapm~~~oldu~u bu dönemlendirmede temel belirleyici unsur ictihâd oldu~u için her dönemin ictihâda yüldedi~i anlam, ictihâd~n i~lerli~i ve ictihâd faaliyetinde öne ç~ kan isimler inceleme konusu edilmi~tir. Eserin neredeyse her bölümünün alt~nda "bu dönemde ictihd‘'
alt ba~li~~mn bulunmas~~müellifin dönemlendirmede hangi hususiyetleri ön plana ç~kard~~~n~~göstermesi bak~m~ndan önem arz etmektedir.7°
F~luh tarihini anlat~rken ictihâcla bu ~ekilde merkezi bir rol yükleyen
modern dönem müellifleri, ictihâd~n do~al bir neticesi olan ihtilaf konusuna eserlerinde geni~~yer vermi~~ve sahabe döneminden itibaren günlük hayatta kar~~la~~lan meselelerde fikir beyan eden insanlar aras~nda
meydana gelen ihtilafin, fik~h mezheplerinin esaslann~~belirleyen temel
unsur oldu~unu kaydetmi~lerdir." ~bn Haldün'un fikh~n tarihsel geli~imini anlatmaya ba~lad~~~~bölümün daha ba~~nda fik~h ilminin kaç~n~lmaz
olarak meydana gelen ihtilaflar üzerinden geli~im sa~lad~~~n~~kaydederek72 ihtilafa merkezi bir rol yükledi~i ve kendisinden önceki fik~h tarihi
kaynaldar~ncla ihtilaf ile fildun geli~imi aras~nda böylesine aç~k bir paragöz önünde bulunduruldu~unda, bu yakla~~m~n
lelli~in
~bn Haldün'dan mülhem oldu~unu söylemek mümkün olacakt~r.
Klasik döndemde fik~h tarihi ve mezheplerini konu alan tabakât,
terâcim ve menâlub gibi eserlerde daha çok bir mezhep eksene al~narak
fikh~n geli~imi incelenmesine ra~men modern dönemde kaleme al~nan

69
Bkz. Hudarl Bey, Trirthü't-te~dil-Isldnd. Hudarrnin yapm~~~oldu~u bu dönemlendirme
Hayreddin Karaman tarafindan yaz~lan fik~h tarihi kitabmda da aynen kabul edilmi~~ancak
son dönem kendi içinde Mo~ol Istilasmdan Mecelle:ye Kadar ve Mecelle'den Zareamm~za Kadar ~eklinde iki
kuma aynInu~ur. Bkz. Karaman, Hayreddin, Ba~lang~çtan tarnamnuza Kadar islibn Hukuk Tarihi,
Istanbul 1999.
70 Be~inci dönemi ele ald~~~~bölümde daha önceki as~rlarda da müctehidlerin ve mukallidlerin bulundu~unu; fakat önceki dönemlerde uleman~n ictihâd etti~ini buna kar~~l~k
ammenin mukallid oldu~unu ve kar~~la~t~klar~~ problemleri kimlere götürerek meseleleri
çözüme kavu~turduklar~ m kaydetmi~tir. Ancak be~inci dönemden itibaren taldidin etkisinin
güçlü oldu~unu ve uleman~n da art~k taklide yöneldigini kaydederek bu dönemi di~er dönemlerden arrmaktad~r. Bkz. Hudari Bey, Tdrihit't-te~~ fil-Isldmi, s. 324-325.
7' Ornegin Halim Sabit, sahabenin Kitap ve sünnette hükmü belirtihneyen konularda
fikir yürüttüklerini ve bunun tabii bir neticesi olarak ihtilaf ettiklerini belirttikten sonra "bu surette ilm-i Ilk:Ma olan ~n~zahib-i ~nuhtehlenin esastan oazolundu" diyerek mezheplerin olu~umunda ihtilaf~n
rolüne i~aret etmi~tir. Bkz. Sabit, Halim, "Ictihüda Dâir: Devr-i Ashabta ~ctihâd", S~rdt-t
Müstalcbn, 111/64 (11 ZilkMe 328/ 12 Te~rfn-i Skil 325), s. 180.
72 Bkz. Ibn Ha1dün, Mukaddime, III, 947.
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fik~h tarihine dair çal~~ malarda birçok mezhebin bir arada incelendi~i
görülür. ~bn Haldün'un fikh~n geli~imini bir mezhep ile s~n~rl~~tutmay~p farkh ekollere yer vererek ele almas~~ve mezheplerin birbirlerinden
etkilendi~i noktalar üzerinde durmam~n, fik~h tarihini tek mezhepten
ziyade birçok mezhep üzerinden inceleme e~iliminde olan modern dönem fik~h tarihi çal~~malar~ na önemli bir zemin olu~turdu~unu söylemek mümkündür. Modern dönemde geçmi~~fikhil mirasm çok mezhepli
yap~~ çerçevesinde okumaya tabi tutulmas~n~~besleyen sosyal ve ilmi birçok faktör bulunmakla beraber, ~slam dünyas~n~n kar~~la~t~~~~baz~~sorunlar~n çözümünün geçmi~~birikimden elde edilerek çözüme kavu~turulaca~~na yönelik yakla~~mlar~n önemli bir rolünün oldu~unu
söylemek mümkündür. Özellikle ça~~n getirdi~i yeni meselelere çözüm
üretirken bir mezhep yerine dört mezhebin görü~lerinin al~n~p gerekti~inde bunlardan biriyle amel edilebilece~i, hatta ya~amayan mezhepler olarak ifade edilen ilk dönem fakihlerinin çe~itli konular ile ilgili görü~lerinden istifade edilebilece~i, telfik vb. meselelerin modern dönem
fik~h tart~~malar~nda üzerinde en çok durulan konular olmas~n~n temelinde de bu sebepler yer almaktad~r." Dönemin ortaya ç~kard~~~~ihtiyaçlar çerçevesinde sürdürülen bu tür tart~~ malann gölgesinde kaleme
alman fik~h tarihi kitaplannda birçok mezhebe yer verilmesi adeta zorunlu hale gelmi~, bu dönemde filuh tarihi yazan müelliflerin neredeyse tamam~~benzer yöntemleri takip ederek çok mezhepli bir yap~~arzeden eserler ortaya koymu~lard~r. Bu tür bir yakla~~m~n modern dönem
reform hareketlerinin ictihâd ça~~-~s~n~n bir ürünü oldu~u ve buna tarihsel bir me~ruiyet olu~turdu~u da ayr~ca izahtan varestedir.
Daha önce ifade edildi~i üzere ~bn Haldün'un, ehl-i hadis ve ehl-i re.),
ayn~masm fik~h ekseninde bir ayn~ma olarak de~erlendirmesi; ilk dö-

73 Bu tür tart~~malar~n tipik bir örne~i Mecelle'nin uygulamadaki ba~ans~zh~lyla ilgilidir.
Bunu savunanlara göre, Mecelle'nin Hanefi mezhebine ba~l~~kal~narak di~er mezheplerden yararlarulmadan haz~rlanm~~~olmas~, ba~ar~s~zh~~n~n temel sebeplerinin ba~mda gelir. Ebül'ulâ
Mardin, bu durumu "Halk~n ihkYaçlanna geni~~sahada cevap vermek, ihtildfl~~meselelerde aç~ktan aç~~a katl hükümler sevkederek her türlü ~ah ve tereddüdü önlemek ve ezman~n kbeddülünü nazara almak icap ederdi Halbuki hükümleri kdvinde dar bir çerçeve içinde Hanefi mezhebi hiiktünkrile ikt~ji~~cihetine gidildi" ~eklinde ifade eder. bkz. Mardin,
Medeni' Hukuk C,eph~sinden Ahmet Cevdet Pa~a, ~stanbul 1946, s. 171. Hayreddin Karaman da
Mecelle'nin sistemine yöneltilen tenkitler arasmda "Tek mezhebe ba~lanmas~~yüzünden ihtiyaca cevap veren
baz~~ictiluldlan ihtivd ede~nemesi" oldu~unu kaydeder ve Mardin'in bu konudaki mütalâa ve ~ikayetlainde hakl~~oldu~unu ifade eder. bkz. Karaman, Ba~lang~çtan Zamamm~za Kadar Ald~n Hukuk Tarihi,
s. 315. Buna kar~~l~k Hukuk-~~Aile Kara~namen'nin Hanefi mezhebine ba~l~~kalinmadan di~er mezheplerden istifade edilerek haz~rlanmas~~ ~slam hukuk tarihinde son derece önemli bir yenilik
olarak kabul edilmi~tir. Bkz. Ayd~n, M. Akif, Isklm-Osmanl~~Aile Hukuku, ~stanbul 1985, s. 209.

~SLAM HUKUK TARIHI VE ~BN HALDÜN

763

nem fik~h mektepleriyle ilgili Hicaz, K~lfe ve Zâ'hiriler ~eklindeki tasnifi ve bu ekollerin imamlanna dair tespitleri, kendisinden öncekilerden
farkl~~oldu~u gibi kendisinden sonra gelen bilginlere de önemli ölçüde
etki etmi~~ve mezheplerin tasnifinde ço~unlukla onun bu yakla~~m~~ esas
al~nm~~t~r. Örne~in Izmirli ~smail Hakk~~ (v. 1366/1946) Usdl-i F~lah isimli eserinde fik~h mezheplerini önce Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Bid'at olarak
ikiye ay~rm~~; Ehl-i Sünnet fiklun~n Ir.ki, HiCaii ve Zahirl olmak üzere
üçe ayr~ld~~~n~ , Ebü Han1fe'nin ~rakl~lar~n, ~ mam Mâlik'in Hicazhlann
ve Davud b. Ali'nin de Zahirilerin imam~~ oldu~unu kaydetrni~tir. Aynca onun her fik~h ekolünün sahip oldu~u özelliklerle ilgili yapm~~~oldu~u tahliller de büyük ölçüde ~bn Halchin ile ayn~d~ r."
~ bn Haldün'un Hicâz ve ~ rak ekollerinin öncüleriyle ilgili tespitlerini de burada zikretmek gerekir. Daha önce ifade edildi~i üzere ~bn
Haldün, kendisinden önce üzerinde durulan baz~~ hususlan sistemle~tirerek ve konunun çerçevesini çizerek genel-geçer yarg~larda bulunmu~tur. Kendisinden önceki kaynaklarda imdmu Ehli'l-Hkdz ve ~nd~mu Ehli'l-Medine gibi tabirlerle an~larak Hicaz fik~h dü~üncesinin geli~iminde
merkezi bir role sahip oldu~una i~aret edilen ~mam Malik'in neden Hicaz ehlinin imam~~ kabul edildi~ine dair görü~leri ve bunlar~~ sistemli bir
~ekilde ortaya koymas~~bu tür genellemelerin ba~~nda gelir. Onun bu
yakla~~m~~ modern dönem fik~h tarihi ya72rlan aras~nda da yayg~n bir
~ekilde kabul görmü~~ve konuyla ilgili yorumlara zemin te~kil etmi~tir.
Örne~in Halim Sabit, Hicâz ulemas~mn bulunduklar~~ bölge itibariyle
daha çok hadislerle me~gul olup hadis rivayetini önceledilderini, fikhi
meselelerde ictihâd etmekten çekindiklerini belirttikten sonra bu durumun Imam Malikle beraber de~i~ti~ine ~öyle i~aret eder: "Ve sonralar~~
Medine ~ubesi parlad~: indim Mdlik hazretleri yeti~erek mevkii riyaset-if~k4y0 ihraz
~~te bundan sonra Hicdz inekteb-i f~kkyesi ~neskkg, usdl-ü ktihdtça bir vaz'iyet-i mahsusa alarak bir ~ahsiyet kesbetti"75
Klasik dönem kaynaldannda mezheplerin de~i~ik bölgelerde yay~lmas~n~ n gerekçeleriyle ilgili bilgiler hem çok da~~n~k hem de ço~unlukla hoca talebe ili~kisi çerçevesinde bilginin rivayet edilmesiyle sm~rh olarak ele al~nm~~t~r. Mezheplerin ~slam co~rafyas~n~n de~i~ik bölgelerinde yarlmas~yla ilgili en derli toplu analizlere Mukaddirne'de rastlan~r. Bu
nedenle modern dönemde kaleme al~nan fik~h tarihi eserlerinde mez" Bkz. ~zmirli, ~smail Hakk~, Usal-i Flk:h Dersler:, ~stanbul, Ly., s. 4-5.
Müstaklm, IIV70 (24 Zilhiece 327/ 24 Kar~ftr~-~~Evvel
" Sabit, Halim, "lctihâda Dâir",
325), s. 276.
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heplerin farkl~~muhitlerde yay~lmas~n~ n amilleri ço~unlukla ~bn Haldûn'un Mukaddimisinden istifade edilerek aç~kl~~a kavu~turulmaya çal~~~l~r. Örne~in ~ bn Haldün'un mezheplerin devlet deste~i almalar~yla
geli~ip yarlmalan aras~ nda kurdu~u paralellik; Kuzey Afrika'da Hanefi mezhebi yerine Mâlikili~-in yay~lma gerekçesi olarak Hicâz'~n hac yolu üzerinde bulunmas~~ ve ~rakl~lar ile Ma~riplilerin medeniyet seviyelerinin farkl~~ olmas~~ gibi yorumla~-~~ modern dönem kaynaklarda mezheplerin yay~ lma gerekçeleri olarak dile getirilmektedir.78
~ bn Haldûn'u seleflerinden ay~ ran ve kendisinden sonra gelenler
için de önemli bir ba~vuru kayna~~~k~lan hususlann ba~~ nda onun tahlil etti~i konular~ n tarihsel sürecini vermesinin yan~nda, ele ald~~~~ilimlerde ön plana ç~km~~~ ~ahsiyetler ve eserlerine de~inmesidir. Buna ba~l~~ olarak filah ve usül-ü fik~ h ilimleriyle, usül ilminin alt dallan olarak
zikretti~i hilâfiyât ve cedel alan~ nda eser veren müelliflere ve bu ilim
dallann~n ba~~yap~tlanna uzun bir ~ekilde yer vermi~tir. Özellikle onun
fik~h usülü yaz~m~ nda takip edilen yöntemlerle ilgili yakla~~m~, kendisinden sonra gelen müellifler için önemli bir referans olmu~tur.77 Her
ne kadar kendisinden önce baz~~ kaynaklarda fik~h usülü bilginleri miitekellindin veya filkal~ci" olarak isimlendirilse de bu ay~nm ile neyin kastedildi~i çok aç~k olmad~~~~gibi her iki yönteme dair kaynaklar ve müellifleri de zikredilmemektedir. Onun fik~h usülü literatürünü önce fukahâ' ve
mütekellinuln metoduna göre yaz~lan usül eserleri olarak ikiye arnp temel
kaynaklar~n~~ zikretmesi, ard~ ndan da bu iki metodu birle~tiren eserlerden söz etmesi, kendisinden sonra yaz~lar~~kaynaklarda usül literatürünün üçlü bir arnma tabi tutulmas~na ve her bir metodun di~erlerinden
ayr~ld~~~~hususiyetlerin zikredilerek usül literatüründen eserlerle örneldendirilmesine yol açm~~ t~r.78
b. ~bn Haldün'un Oryantalist Literatüre Tesirleri
Bat~n~n kendisini ke~fetmesiyle ~ bn Haldûn, tarih, sosyoloji, ekonomi, tarih felsefesi, politoloji ve sosyal psikoloji gibi birçok bilim dal~n~n patron sainti olarak kabul edilmi~; özellikle Mukaddime'de ileri sürdü~ü
Örnek olarak bkz. Karaman, Ba~lang~çtan Zaman~m~ za Karlar Islam Hukuk Tarihi, s. 229.
Örnek olarak Bkz. Hudari Bey, Muhammed, Us~llülfikh, M~s~r 1962, s. 6-11; ~zmirli,
~smail Hakk~, Usül-i Filah Dersleri, y.y., t.y., s. 8-9; Atar, Fahrettin, Fdah Usâlü, ~stanbul 1988, s.1318.
78 Geni~~bilgi için bkz. Y~g~n, Adem, Fulcahd Metoduna Göre Taz~lan Filah Usülü Eserlerinin Temel
özellikkri, Yüksek Lisans Tezi: ~ stanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004,
s. 6-11.
7"
77
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görü~lerle Bat~~akademyas~nda birçok ara~t~rmaya konu olmu~~ve teorileri Machiavelli, Durkheim, Montesquieu, Darwin, Hegel, Marx ve
Adam Smith gibi Bat~~dü~ünce tarihinin önemli isimleriyle mukayese
edilmi~tir."
Bat~da ~bn Haldün üzerine yap~lan çal~~malar~~ iki ana kategoriye
ay~rmak mümkündür. Birincisi Mukaddime tercümeleri, ikincisi ise ~bn
Haldün'un tarihten felsefeye, ekonomiden e~itime, sosyolojiden siyasete uzanan de~i~ik alanlarla ilgili görü~leri üzerine yap~lan çal~~malar.
Fakat bu ara~t~rmalar~ n büyük ço~unlu~u Bat~l~~devletlerin sömürge
politikalanyla paralellik arz etmekte olup daha çok ~bn Haldün'un teorilerinden istifade ederek Müslüman toplumlar~n tabiatlyla ilgili tahlillerine yo~unla~ma ~eklindedir.8° Bu nedenle, ilk dönem çal~~malar~~
onun genelde ~slami ilimler, özelde ise filuh ile ilgili görü~lerinden ziyade ba~ka alanlardaki teorilerine hasredilmi~tir. Ancak fik~h tarihiyle
ilgilenen Bat~l~~ara~urmaalann özellikle ~slam hukukunun ilk dönem
geli~imi hakk~nda ileri sürdükleri teorilerde ~bn Haldün'un ortaya koydu~u çerçeveden büyük ölçüde yararland~ldann~~görmek mümkündür.
~bn Haldün'un sunmu~~oldu~u filuh tarihi çerçevesinin Oryantalist
literatüre etkisini ele almadan önce Bat~l~~ ara~t~rmac~lar~n ~slam hukuk
tarihi çali~malanndaki temel yakla~~ mlanyla ilgili bir hususa i~aret etmek yararh olacakt~r. Bat~~akademyas~n~n ~slam hukuk tarihi çal~~malann~n temel problemi, kendi tarihi ve kültürel tecrübelerinin sonucunda elde ettikleri yöntemleri Müslüman toplumlann kendi iç dinamiklerini ve tecrübelerini büyük oranda hesaba katmadan ~slam hukuk ve tarihine uygulamakt~r.8' Bu çerçevede Bat~l~~ ~slam hukuk ve tarihi ara~urmac~lann~n filuh tarihi ile ilgili yakla~unlan iki nokta üzerinde yo~unla~maktad~r: ~ slam hukukunun kökeni ve teori ile pratik aras~ndaki farkl~hk.82 Bat~l~~akademisyenler, sonras~yla kar~~la~t~r~ld~~~nda yaz~l~~
kaynaklar~n ve buna ba~l~~olarak delillerin az oldu~u ve spekülatif yo-

79 Simon, Robert, Ibn laaldün, History as Science and the Patranonial Empire (Trans. Klara Pogatsa),
Budapest 2002, s. 12-13.
un, History as Science and the Patrhnonial Empire, s. 30-32.
8° Simon, Ibn lOurld91 örne~in Coulson ilk hukuk bilginlerinin hukukçu olmaktan ziyade din adam~~olduktar~m ifade eder. Bkz. Coulson, Noel J., A History of Isla,nic 'Jan, Edinburgh 1964, s. 37.
92 Islam hukukunun kökeni meselesiyle en çok ilgilenen Joseph Schacht olmu~tur. Teori
ile pratik aras~ndaki geni~~çatla~m giderek büyüdü~ü ve Islam hukukunun temel karakteristi~i oldu~u hakk~nda Na. Coulson, A History of Islantic 1gw, s. 38. Bu konuda bir de~erlendirme
için bkz. Ahmad, Ahmad Atif, Structural Interrelations of Theoty and "adi« in Islamic Laza: a Sturb, of Sis
Works of Medieval Islantic jetrispnalar~e, Brill 2006, s. 20, 38.
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rumlara olanak sa~layabilecek olan filuh tarihinin ilk dönemleri ile daha fazla me~gul olmu~," ~slam hukuku alan~nda olgun eserlerin verildi~i ve ba~vurulacak yaz~l~~malzemenin oldukça fazla oldu~u sonraki
dönemlere daha az ilgi göstermi~lerdir. Bu nedenle ~bn Haldün'un filuh ilminin ilk dönem geli~imiyle ilgili görü~leri, ~slam hukuk tarihi alan~nda eser telif eden oryantalisder için köken meselesini ele almada
önemli bir çerçeve sunmu~tur. Biz teori ile pratik arasmdaki farkl~l~k tezini bir kenara b~rak~p ~bn Haldün'un Mulw~ldime'de ortaya koydu~u filuh tarihi çerçevesinin oryantalist literatürde ~slam hukukunun kökeni
meselesi eksenindeki kullammuu baz~~örnekler üzerinden ortaya koymaya çal~~aca~~z.
~bn Haldün'un, ilimlerin ortaya glu~m~~ ~ehirlerin geli~ip büyümesine ba~lad~~~~yakla~~m~n~n bir uzant~s~~olarak fikh~~da ~slam toplumunun birçok aç~dan ilerlemesiyle beraber ortaya ç~kan ilimler aras~nda
zikretmesi," Oryantalist literatürde fikh~n Hicri ilk yüzy~l~n sonlar~nda
ortaya ç~kt~~~~ve birinci yüzy~lda teknik anlam~yla ~slam hukukunun
varl~~~ndan söz edilemeyece~ine dair yakla~~mlar için bir referans olmu~tur." Ayr~ca ~slam hukukunun Hicri II. asrm ba~lar~ndan itibaren
Kitap ve Sünnet'in ele almad~~~~konularda çe~itli hukuki yöntemler uygulayarak çözüm üreten bilginlerin çabalar~yla ba~~ms~z bir disiplin olarak ortaya ç~kt~~~n~~ifade eden yakla~~mlar da86 bu noktadan hareket etmektedir.
~slam hukuk tarihiyle ilgili Oryantalist literatürde üzerinde en çok
durulan konular~n ba~~nda erken dönem filuh ekolleri gelmektedir.
Hz. Peygamber ve sahabeden sonra gelen tabilh ve etbaü't-tabrinin
kar~~la~~lan meselelere cevap bulma çabasuun neticesinde ortaya ç~kan
de~i~ik fikhi yakla~~mlar, ~slam hukukunun kökenleri hususunda tetkilderde bulunan Bat~l~~ara~t~rmac~lar taraf~ndan detayh bir ~ekilde
83 Örnegin filuh il~ninü~~ ilk dönemleri üzerine en çok fikir beyan edenkrden birisi olan
Schacht, elde fazla delil bulunmamas~~sebebiyle ~slam hukuk tarihinin en kapal~~ça~~~olmas~na
ra~men birçok aç~dan en önemli döneminin ilk as~r oldu~unu ifade etmektedir. Bkz. Schacht,
J~~seph, "Pre-Islamic Background and Early Development of Jurisprudence", law in The Middle
Eas4 Origis and Doodopment of Islamic Lazy (Ed. Majid Khadduri, Herbert J. bebesny), Washington
1955, s. 33.
" lbn Haldfin, Mukaddime, III, 948.
85 Örnek olarak bkz. Schacht, Joseph, "F~kh", The Encyclopaedia of Islam (Ne~v Edition), Brill
1965, II, 8874388.
88 Motzki, Hamid, 77te Orights of Islamie jurispnedenee, Mee~an Ftqh before the Claureal Sehools (Trc.
Marion H. Katz), Brill 2002, s. 3.
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analiz edilmi~tir. Bu nedenle ~bn Haldün'un, görü~lerinin ana çerçevesini verdi~i ve aralar~ndaki farkl~l~klar~~bulunduklar~~ bölgeler sebebiyle
ellerindeki hadis malzemesine ba~l~~ olarak de~erlendirdi~i ~rak ve Hicaz ekolleri ve bunlar~ n önde gelen isimleriyle ilgili malumat, ~slam hukukunun kökenlerini ele almak amac~yla ilk dönem filuh ekollerine geni~~yer veren Oryantalist literatürde en çok ele al~ nan konular~n ba~~nda gelir. Joseph Schacht'~n "antik fik~h okullar~" olarak ifade etti~i ~rak ve
Hicaz mektepleri aras~ndaki fark~n temelde co~rafi faktörlere dayand~~~~ve aralar~nda kayda de~er yöntemsel farklil~klann bulunmad~~~~yönündeki görü~ü87 bu çerçevede zikredilebilir.
~bn Haldün'un en önemli özelliklerinden birisi, daha önce de ifade
edildi~i üzere, kendisinden önce ortaya konan görü~leri sebep ve sonuçlan içerisinde belirli bir sistem dahilinde yeniden ifade etmesidir.
Bu nedenle onun Mukaddime' de yer verdi~i baz~~ görü~ler, kendisinden
çok önce ifade edilmi~~olmalar~na ra~men daha önceki kaynaklar yerine ona at~fta bulunulmas~na yol açm~~t~r. Örne~in Oryantalist literatürde ilk dönem ekolle~ mesinden sonra üzerinde çokça durulan hususlardan biri, filuh mezheplerinin olu~um safhas~~ ve bu süreçte mezhep
imamlann~n oynad~~~~roldür. Bu süreç, önceki ekolle~menin bir uzant~s~~ olarak görülmü~~ve bölgesel hukuk okullar~= zamanla ~ah~s merkezli bir karakter kazanarak Hicri III. yüzy~l~n ortalar~nda geli~imlerini
tamamlad~~~~ ~eklinde ifade edilmi~tir.88 Özellikle bu a~amada ba~at rol
oynayan figürler ve onlann etkinlikleri üzerinde çokça durulmu~~olmas~~ ~bn Haldün'un mezhep imamlar~~hakk~nda vermi~~oldu~u bilgileri
önemli k~lmaktad~r. Örne~in ~bn Haldün'un ~mam Mâlik'in ehl-i hadisin
imam~~ oldu~u yönündeki görü~leri, Müslüman akademide oldu~u gibi
Oryantalist literatürde de hiç sorgulanmadan tekrar edilmi~tir.89 Ibn
" Schacht, Joseph, An Introduction to Islarnic Law, Oxford 1964, s. 28. Ayr~ca bkz. Schacht,
"Pre-Islamic Background and Early Development of Jurisprudence", Law in The Middle East, s.
41. Benzer bir yorum için bkz. Coulson, A History of Islamic Law, s. 48.
K" Schacht, Ebt) Hanife'nin talebelerinin Irak'ta ortaya koyduklar~~ eserlerle Kufe'de bulunan di~er ekolleri Hanefi mezhebinde, imâm Mâlik'in takipçilerinin ise Kuzey Afrika'daki
telifaun~n Medine'deld di~er okullar~~ Mâliki mezhebinde toplad~~~n~~ ve Basra ile Mekke'deki
okullar~n da bunlara dâhil oldu~unu ifade eder. bkz. Schacht, An Introduction to Islanue Law, s. 5758. Ayr~ca bkz. Coulson, A History of Islamic Law, s. 51. Hallaq, Schacht ve onunla ayn~~ görü~ü payla~anlann bu yakla~~m~n~~ ele~tirdi~i makalesinde co~rafi farkl~l~~a ba~l~~ ekollerin hiç olmad~~~n~, bölgesel farld~l~ktan bireysel aynl~~a geçi~in de söz konusu edilemeyece~ini savunur. Bkz.
Hallaq, Wael B., "From Regior~al to Personal SchooLs of Law? A Reevaluation", Islami( Law and
Society, V. 8, No: 1 (2001), s. 1-26.
Vesey-Fitzgerald, Seymour, Muhanunadan 1J2111, an Abridgement, According to Its Various Schods,
London 1931, s. 14.
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Haldün'un, ~mâm ~âfirnin önce Hicaz fikh~n~~ daha sonra da Ebü Hanife'nin takbelerinden ~rak fikh~n~~ al~p her ikisini mezcederek kendi
mezhebini kurdu~u yönündeki görü~ü,9° ~mam ~âfirnin Hanefilerin istihsân~~ile Mâlikilerin istislah~~ olan re'yi reddedip k~yas~n da Kitap, Sünnet ve icmâda ele al~nmam~~~meselelerde kullamlaca~ma dair s~mrland~rmas~yla kendi yöntemini ortaya koydu~u ~eklindeki yakla~~mlara zemin haz~rlam~~t~r.9° ~bn Haldün'un Ahmed b. Hanbel'in hadis konusunda üstün bir yere sahip oldu~u ve Hanbelili~in fikhi bir mezhep
olu~unu onun talebeleriyle ba~latmas~,92 Ahmed b. Hanbel'in hadisleri
bir araya toplama hususunda kayda de~er bir çaba gösterdi~i ve vefat~ndan sonra ö~rencilerinin onun ad~yla bir mezhep tesis ettiklerine dair yorumlar için önemli bir referans olmu~tur.93 Her ne kadar klasik
kaynaldarda Ebü Bekir el-Hallâl (v. 311/923) gibi ö~rencilerin Ahmed
b. Hanbel'in görü~lerini bir araya getirdi~i, onlann çal~~malar~n~n mezhebin sonraki dönem filuh eserlerine kaynaklik etti~i belirtilse de94 Oryantalist literatür bu konuda ~bn Haldün'u referans olarak göstermekte ve ondan önceki kaynaklara de~inmemektedir.
~bn Haldün'un fikh~n geli~imini özellikle kendi döneminde var
olan dört mezhep çerçevesinde ele ald~~~n~~daha önce ifade etmi~tik.
Ancak filuh ekollerinin olu~um dönemini incelerken Zâhirl mezhebine
de~inmi~~ve bu mezhebin varhk alan~ndan silinmesine dair önemli baz~~tahlillerde bulunmu~tur. Bu çerçevede onun Zâhiri mezhebinin cumhura muhalefet etmesi ve görü~lerinin sadece kitaplardan ö~renilmesi
sebebiyle toplum taraf~ ndan benimsenmeyerek yok olmaya yüz tuttu~una ve bunun en aç~k örne~inin ~bn Hazm oldu~una dair görü~ü,95
bu mezhebin di~er all~~ekolleri gibi devam etmemesinin gerekçeleri
üzerinde duran ara~urmaulara ilham kayna~~~olmu~tur. Örne~in
Christopher Melchert, Zâhirili~in zamanla yok olmas~n~~mezhep görü~lerinin e~itim-ö~retim yoluyla de~il de kitaplar vas~tas~yla ö~renilmesine ve bunun sonucunda mezhep müntesibi bilginlerin Müslüman top-

9° ~bn HaidL~n, Mukaddime, III, 950-951.
91 Bkz. Mass, Henri, Islam (Trc. Halide Edib), Beyrut 1966, s. 118-119.
92 ~bn Haldün, Mukaddime, III, 951.
93 Tritton, A. S., Islam, Belief and Praclices, London 1962, s. 61. Ayr~ca bkz. Vesey-Fitzgerald,
Muhanunadan Law, s. 16.
Hatib, Ebü Bekir Ahmed b. Ali el-Ba~dâcli, Tdrihu Medineti's-seülm (n~r. Be~~âr `Avvâd
Ma'r~lf), Beyrut 2001, VI, 300-302.
~bn Haldün, Mukaddime, III, 950-951.
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lumla sa~l~kl~~bir ileti~im kuramad~~~na ba~lamakta ve bu konuda en iyi
örne~in ~bn Hazm oldu~unu söy1emektedir.96
Sonuç
Mâliki ve E.Ori çizgisine mensup bir ilim ve siyaset adam~~ olan ~bn
Haldûn, ortaya koydu~u teorilerle Islam dü~ünce gelene~inde önemli
bir yere sahip olmakla beraber kendi gök kubbesindeki tek y~ld~z da de~ildir. Geli~tirdi~i teoriler ve ortaya koydu~u görü~lerle ö~rencilerinden itibaren kendisinden sonrasm~~etkilemeyi ba~arm~~~ve modern dönemde birçok ara~t~rmaya konu edilmi~tir. Onun Mukaddime'de genel
olarak ~slami ilimlerin, özel olarak fik~h ilminin tarihsel geli~imine dair
görü~lerini özgün k~lan, kendisinden önceki birçok müellif taraf~ndan
ifade edilen mevzulan sebep ve sonuçtan çerçevesinde ele alarak genel
yarg~lara varmas~~ve daha önce aç~k bir ~ekilde ifade edilmeyen baz~~konulan netli~e kavu~turmas~d~r.
Mukaddime'de ele ald~~~~her ihnin önce mahiyetine, konusuna, temel
meselelerine ve tarihsel geli~imine i~aret ettikten sonra, o alanda çal~~ma
yapm~~~bilginlerden ve eserlerinden bahseden ~bn Haldûn, bu genel
çerçeveyi fikh~n tarihi geli~imini anlat~rken de korur. Onun filuh ilminin
tarihsel geli~imiyle ilgili yakla~~m~n~ n temel özelliklerinden birisi, konulan ele al~rken nakilci bir yöntem takip etmeyip, filuh tarihinin temel
meselelerini inceleyerek bunlar~~etkileyen faktörleri analiz etmesidir.
Özellikle fikh~n tarihi geli~i~nini dört Sünni mezhep çerçevesinde anlat~rken her filuh ekolünün öne ç~kan isimleriyle eserlerine yer vermesi ve
ya~ad~~~~ça~da her mezhebin varl~~~n~~sürdürdü~ü bölgelere de~inmesi,
o döneme kadar mezheplerin sosyal realitesini anlamak bak~m~ndan
kendisinden sonra gelen nesiller için önemli bilgiler içermektedir.
Mukaddime'nin ~slah ve tecdid niteli~ine sahip olmas~, Bat~'n~n ~slam

dünyas~~üzerinde etkin olmaya ba~lad~~~~dönemlerden itibaren benzer
bir krizle kar~~~kar~~ya kalan ~slam dünyas~n~ n içinde bulundu~u problemlerden kurtulu~una ve daha önce dü~tü~ü yerden yeniden aya~a
kalkarak eski gücüne kavu~abilece~ine dair teorilere zemin haz~rlam~~t~r. Asl~nda dönemin reform yanl~s~~ dü~ünürlerin ~bn Haldûn vurgusunun temelinde, onun ~slam'~n ba~lang~ç döneminde ya~am~~~olan ilk
Müslüman ku~aklann insanl~~~n ula~abilece~i en üstün meziyetlere saCE, Bnll
96 Christopher, Melchert, The Formation of the Sunni Schools of Law, 91h-10th Cenhaies
1997, s. 189-190.
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hip olduklar~na dair görü~ü yer almaktad~r. ~slam dünyas~n~n Bat~~emperyalizmine verebilece~i en iyi cevabm, ilk dönemde temsil edildi~i
~ekliyle baz~~ ilmi ve siyasi kurumlar~n yeniden canland~r~linas~~oldu~u
kanaatinde olan reform hareketleri, Mu.kaddimide ele al~nan bu yakla~~m~~esas alm~~lard~r.97 Nitekim döneme damgas~n~~vuran hilafet ve ictihâd tart~~malar~~da bu çerçevede sürdürülmü~tür.
~lk as~rlar~~överek o dönemlerde yap~lan mutlak ictihâd ile ~slam
toplumunun kendi problemlerini sa~lild~~bir ~ekilde çözdü~ü görü~ünde olan ~slah ve reform yanl~s~~dü~ünürler, filuh tarihini de bu çerçevede yeniden gözden geçirerek onu bir ictihâd tarihi olarak dönemlendirmi~lerdir. Bunu yaparken de ~bn Haldün gibi ~slam ilim gelene~i içerisinden baz~~isimlere çokça müracaat etmi~~ve bu yeni bak~~~aç~s~n~~onlar~~referans göstererek temellendirmeye çal~~m~~lard~r. Modern dönem Müslüman bilginlerin ictihâd ça~r~s~~ ve buna ilk dönemlerden örnekler aramalar', ~bn Haldün'un filuh tarihi için çizmi~~oldu~u çerçeveyi önemli lulm~~, onun Mulcaddime'de sunmu~~oldu~u bu çerçeve modern dönem filuh tarihi anlay~~~n~n ~ekillenmesinde önemli bir rol oynam~~t~r.
~bn Haldün'un Mukaddime'de filuh tarihiyle ilgili ele ald~~~~konular,
Müslüman ilim adamlar~n~n ilgisini çekti~i gibi Bat~l~~ ~slam hukuk tarihçilerine de kendi tezlerini dayand~rabilecekleri geni~~bir teorik çerçeve sunmu~tur. Oryantalist filuh tarihi yazarlar~~uzun süre ~slam hukukunun kökeni sorunuyla ilgilendi~i için ~bn Hald~ln'un ilk dönem filuh ekollerinin olu~umu hakk~nda verdi~i bilgiler, kendi tezlerine klasik kaynaklardan referanslar bulma noktas~nda onlara ilham kayna~~~
olmu~tur. Ancak gerek Oryantalist ve gerekse Müslüman akademi, ~bn
Haldün'un temsil etti~i ilim gelene~ini ve durdu~u noktay~~sa~l~kl~~bir
~ekilde tespit etmeksizin kendi tezlerini ona söyletme çabas~~içine girdikleri için onun sundu~u teorik çerçevenin günümüzde anla~~lmasma
büyük oranda ket vurmu~lard~r. Onun temel ~slami ilimlerin mahiyeti,
toplumda ifade etti~i anlam ve tarihsel geli~imiyle ilgili görü~lerinin, bu
alanlarda çal~~ma yapan akademisyenler taraf~ndan yeniden gözden geçirilerek günümüz ilim dünyas~na sundu~u imkffillardan azami derecede istifade edilmesi gerekmektedir.

97

Lawrence, "Ibn Khaldun and Islamic Reform", Ibn Khaldun and Islanzic Jdeolog,, s. 81.
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