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E

bû Bekr Ahmed b. Ali er-Râzî el-Cessâs’ n (ö. 370/981) ahkâm ayetlerinin
tefsiriyle ilgili Ahkâmü’l-Kur’an adl kitab na bir mukaddime olarak yazd I (bk.
Ahkâmü’l-Kur’ân, /stanbul 1335, I, 6) ve Kur’an naslar n n yorumuyla ilgili metodolojik
esaslar ortaya koyduIu Usûlü’l-FHkh (el-Fusûl fi’l-Usûl) adl eseri, f k h usulünde
fukahâ/Hanefî metodu ile yaz lan kitaplar n ilk örneIi olduIu gibi, günümüze kadar
ula an ilk Hanefî usul kitab olma özelliIini de hâlâ muhafaza etmektedir.
Eserin dünya kütüphanelerinde tespit edilebilen yazma nüshalar M s r’da
Dârü’l-Kütübi’l-M sriyye, Usûl, nr. 26, 191 ve 229’da ve el-Mektebetü’l-Ezher, nr.
59801’de (Usul, 2214) kay tl bulunmakta olup, bu dört nüsha, Uceyl Câsim enNe emî’nin titiz ve gayretli çal malar sonunda ne re haz rlanm ve dört cilt halinde
yay mlanm t r. Ne emî’den önce Saîdullah Gâzî, eserin ictihat ve k yas bölümlerini elFusûl fi’l-Usûl (Ebvâbü’l- ctihâd ve’l-KHyâs) (Pe âver 1981) ad yla tahkik etmi ise de
(Saîdullah, “el-Fusûl fi’l-Usûl li’l-Cessâs”, ed-Dirâsâtü’l- slâmiyye, XIII/1, /slamabad
1978, s. 21-29; Marie Bernand, “Hanafî usûl al-f qh through a manuscript of alCassâs”, Journal of the American Oriental Society, 105/4, Connecticut U.S.A. 1985, s.
623), onun tamam n ne retmeyi Ne emî ba arm t r.
Cessâs’ n, hocas Kerhî’den söz ederken veya onun görü ünü naklederken s k
s k kulland I “Allah ona rahmet eylesin” ibaresinden, bu eserin Kerhî’nin ölüm tarihi
olan 340/951 y l ndan sonra yaz ld I anla lmaktad r.
Eserin birinci cildinde, takdimden sonra, Cessâs’ n tercüme-i hâlinin anlat ld I
bir giri k sm bulunmaktad r. Bu giri te, Cessâs’ n ismi, künyesi, lakab , doIum ve
ölüm tarihi, doIum yeri hakk ndaki bilgiler ve onun bir ilim adam olarak nitelikleri,
ilim tahsili için yapt I yolculuklar , ilmî derecesi, Hanefî mezhebi içindeki yeri, eserleri, Usûlü’l-FHkh’ n n nitelikleri, kaynaklar ve nüshalar hakk nda ayr nt l bilgiler veril*
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mektedir. Bu giri ten sonra eserin metin k sm na geçilmektedir. Bu ciltte toplam yirmi
bir bâb bulunmaktad r ve bazen bu bâblar kendi içerisinde çe itli fas llara ayr l r. Burada umûm lafz n n varl I ile ilgili tart malar, tahsîsin çe itleri, tahlîl ve tahrîm kavramlar n n kullan m ekilleri, at f harfleri, istisnâ, delîlü’l-hitâb, hakikat ve mecaz,
muhkem ve müte âbih kavramlar gibi çe itli lafzî yorum kaideleri incelenmi tir.
/kinci cilde beyân konusuyla ba layan müellif, beyân n çe itlerini, beyâna ihtiyaç duyan ve duymayan laf zlar , kendisiyle beyân yap lan delilleri, söz, yaz , i aret ve
akitleri, beyân n tehirini, beyân edilmedikçe uygulamaya imkan olmayan mücmel
kavram n anlatarak beyân konusunu ayr nt l bir biçimde incelemi tir (II, 6-76). Daha
sonra emir kavram na geçen müellif, burada emrin tan m n ve vakitle s n rl olmayan
emirlerin derhal yerine getirilmesinin gerekli olup (fevrî) olmad klar n (mühletli) incelemi tir. Mutlak emrin, tekrar ifade edip etmeyeceIini de ayr nt s yla tart an Cessâs,
ayr ca emrin sahih olmas n n artlar ile onun güç yetirilebilir nitelikte olmas gerektiIini belirterek, bir eyi emretmenin, o eyin z dd n n mekruh olmas n gerektireceIini
anlatm t r (II, 79-168). Emir konusunun bir devam olarak, nehiyle ilgili tart malara
da yer veren müellif (II, 171-193), daha sonra nâsih ve mensûh konusuna geçerek, bu
meseleyi bütün boyutlar yla tart m t r (II, 197-368).
Üçüncü ciltte, bizden önceki ümmetlerin eriatlerinin ( er’ü men kablenâ) baIlay c l I meselesinden (III, 19-27) sonra, haber ve haber-i âhâd konusuna giren müellif, bu cildin büyük bir k sm n , haber konusuyla ilgili tart malara ay rm t r (III, 31254). Cessâs, burada haberlerin çe itleri, dereceleri, hükümleri, tek ki inin haberinin
(haber-i vâhit) hukukî deIeri ve böyle bir haberin kabulüyle ilgili mezheplerin ileri
sürdükleri artlar , mürsel haberleri, haberlerin birbiriyle çat mas n , sahabenin söz
ve uygulamalar n n baIlay c l I n ve Hz. Peygamber’in fiil ve davran lar n n (ef’âlü’nnebî) te rî deIerini ayr nt s yla incelemi tir. /slam hukukunun ikinci aslî kaynaI olan
sünnetle ilgili bu tart malardan sonra, üçüncü aslî delil olan icmaya ba layan müellif,
burada icman n tan m , hukukî deIeri, çe itleri, icmaya ehil olan kimseler, Medine
ehlinin icmas gibi çe itli konular tart m t r (III, 255-366). Dü ünme ve ara t rman n
(içtihat) gerekliliIi, taklidin zemmedilmesi (III, 369-382) ve bir hükmü ortadan kald ran
(nefyeden) ey hakk nda delil getirmenin gerekli olup olmad I konusu (III, 385-395),
bu cildin son tart ma alanlar n te kil etmektedir.
Eserin dördüncü cildi ise, k yas ve içtihat tart malar na ayr lm t r. /lk önce k yas, delil, illet, içtihat gibi kavramlar n tan m n yapan müellif (IV, 7-13), daha sonra
dünyada meydana gelen hadiseleri anlaman n araçlar olarak içtihat ve k yas kavramlar n ele almaktad r (IV, 21-95). K yas n çe itleri ve kendisinde k yas yap lmas mümkün olmayan konular inceleyen Cessâs (IV, 99-124), daha sonra da üzerine k yas
yap labilen aslî deliller olarak Kitap, sünnet, icma ve k yas yoluyla sabit olan naslar
deIerlendirir (IV, 127-134). K yasla ilgili bu genel giri ten sonra er’î illetler konusuna
giren Cessâs, bu illetlerin vas flar n , illetin bulunma yollar n , illetin s hhatinin artlar n , illet ile hüküm ve fer’ aras ndaki ili kileri ve illetlerin çat mas n ayr nt lar yla
anlat r (IV, 138-214). K yastan sonra, Hanefî usulünde en önemli delillerden biri olan
istihsân ve bu çerçevede illetin tahsîsi konusunu i leyen müellif (IV, 224-270), son
olarak içtihat ve taklitle ilgili tart malara yer verir (IV, 274-384).
Cessâs, bu eserinde konular incelerken önce meseleyi ortaya koyar, daha
sonra bu konuda kendisinin tercih ettiIi bir husus var ise onu söyler, yok ise mezhebin genel görü lerini belirtir. Konuyla ilgili genel çerçeveyi bu ekilde belirledikten
sonra, söz konusu meseleyle ilgili fer’î hükümleri anlat r. Bu arada, kendi tercihinin
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mezhebin hakim görü lerine ayk r dü mesi halinde, mezhebin ileri gelen imamlar ndan kendi görü ünü destekleyici baz içtihat örnekleri veya deliller getirmeye çal r.
Mezhep içerisinde belirli bir konuda ittifaka veya genel bir prensibe ula t ktan sonra
da bunlar diIer mezheplere kar savunmaya geçer. Gerek bizzat onlar n yapt klar
itirazlara, gerekse baz takdirî itiraz ve sorulara yer vererek onlar cevapland rmaya
veya çürütmeye çal r.
Cessâs’ n Usulü, hem ihtiva ettiIi klasik f k h usulü konular n n zenginliIi, hem
de onlar n geli mi bir sistematik içerisinde i lenmi olmas sebebiyle, -Hanefî mezhebiyle s n rl dahi olsa- sahas nda ilk eser olamayacaI na, içerik ve sistematik bak m ndan dayand I veya örnek ald I ba ka kitaplar n bulunmas gerektiIine dair insanda bir üphe doImaktad r. Ancak, eserin yaz lmas s ras nda kullan lan kaynaklar
ara t r ld I zaman, onlar içinde kendisine örnek te kil edebilecek içerik ve sistematiIe sahip bir f k h usulüne rastlamak mümkün deIildir. Çünkü Cessâs’ n bu eserini
yazarken yararland I kaynaklar Hanefî imamlar ndan Muhammed b. Hasan e Ceybânî’nin el- stihsân (III, 67, 173) adl usul risalesi ile el-Câmiu’l-Kebîr (I, 236), elCâmiu’s-Sagîr (I, 156), es-Siyerü’l-Kebîr (I, 292, 293) adl f k h kitaplar , /sa b. Ebân’ n elHucecü’l-Kebîr (I, 158) ve er-Red alâ BiIr el-Merîsî (I, 103) adl reddiyesi, Ebû Ubeyd’in
Garîbü’l-Hadîs’i (I, 85), Ebû Cafer et-Tahâvî’nin Muhtasar’ (I, 69) ve kendisinin erhu
MuhtasarH’t-Tahâvî’sidir (I, 192, 199) ve bunlar aras nda tam bir usul-i f k h kitab bulunmamaktad r. Ayr ca onun bu eseri, tarih bak m ndan kelamc metoduyla yaz lan
Kad Abdülcebbâr (ö. 415/1025), Ebu’l-Hüseyin el-Basrî (ö. 436/1044) ve /mamü’lHaremeyn el-Cüveynî’nin (ö. 478/1085) usul kitaplar ndan da önce olduIu için, bu tür
eserlerden yararlanma ihtimali de söz konusu deIildir. Bütün bu tarihi verilerden
sonra, Cessâs’ n söz konusu eserinde usul kavramlar n n iyice netle mi ve teknik
birer kavram halini alm olmas ndan, konular n i lenmesi, alt ba l k ve ay r mlar n n
yap lmas s ras nda takip edilen sistematiIin oturmas ndan ve bütün unsurlar yla bir
“mezhep usulü”nün te ekkül etmi olmas ndan hareketle, Hanefî mezhebi mensuplar n n bu eserden önce konuyla ilgili “örnek” baz çal malar yapm olmalar gerektiIine dair üphe ve tereddütlerimiz giderilememi olmakla beraber, bu konuda yeni
tarihi bulgulara ula ncaya kadar, Cessâs’ n el-Fusûl’ünün hem içerik, hem de sistematik bak mdan orijinal bir eser olduIunu kabule devam edeceIiz.
Öte yandan, Cessâs eserinde en çok hocas Ebu’l-Hasan el-Kerhî’nin (ö.
340/951) görü lerine yer vermi tir. Eserde kaynak olarak Kerhî’ye ait bir kitab n ismi
geçmemekle beraber, ona o kadar çok at fta bulunulmu tur ki, bu at flardan hareketle
Kerhî’nin usul görü leri hakk nda müstakil bir eser in a etmek mümkündür. Bunun
d nda müellif, Hanefî imamlar içerisinde ba ta Ebû Hanîfe olmak üzere, Ebû Yûsuf,
Muhammed b. Hasan e -Ceybânî ve /sa b. Ebân’dan da çe itli nakillerde bulunmu tur.
Cessâs’ n diIer mezhep imamlar içerisinde en çok /mam Câfiî’nin görü lerini
dikkate ald I ve böylece Hanefî ve Câfiî usulü aras nda bir mukayese yapmaya çal t I söylenebilir (örnek olarak bk. I, 306, 399, 401; II, 14, 18, 337, 339; III, 198, 380).
Cessâs’ n bu kitab , Debûsî’nin Takvîmü’l-Edille, Pezdevî’nin Kenzü’l-Vüsûl ve
Serahsî’nin Usûl’üne içerik ve sistematik bak m ndan etki etmi ve böylece bütünüyle
/slam hukuk felsefe ve metodolojisinin te ekkül ve geli mesinde büyük bir rol oynam t r. Bu sebeple söz konusu eser, /slam dünyas nda usul dü üncesinin te ekkül
süreci ile ba ta müellif Cessâs ve hocas Ebu’l-Hasan el-Kerhî olmak üzere, çe itli
bilginlerin bu süreçte oynad klar rollerin tespitinde en önemli tarihi kaynaklardan
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birini te kil etmektedir. Dolay s yla, f k h usulünün ilk ve orijinal mahsullerinden biri
olan Cessâs’ n el-Fusûl’ü, f k h ve f k h usulü çal malar için kendisinden müstaIni
kal namayacak temel bir kaynakt r.
Nâ ir Uceyl Câsim en-Ne emî, /slâm hukuk tarihi bak m ndan çok büyük bir
deIere sahip olan bu eseri, ciddi ve titiz bir çal ma sonucu ilim alemine kazand rm t r. Eserin nüshalar n dikkatli bir ekilde kar la t rarak, aç k ve anla l r bir metin
ortaya koyan nâ ir, eserin ilk konusunu te kil eden ve fakat mevcut nüshalarda eksik
bulunan umûm (âm) bâb n , Debûsî’nin Takvîmü’l-Edille, Pezdevî’nin Kenzü’l-Vüsûl ve
Serahsî’nin Usûl’ü gibi temel Hanefî usullerinde bulunup da Cessâs’a nispet edilen
görü leri biraraya getirerek, yeniden in a etmeye çal m t r (I, 31-37). Ayr ca nâ ir,
metinde zikredilen bütün hadisleri tahriç etmi , eserde görü lerine at fta bulunulan
ilim adamlar hakk nda dipnotlarda k sa bilgiler vermi , incelenen usul konular n n
diIer f k h usulü kitaplar ndaki yerlerine i aretlerde bulunmu tur. Kitab n sonuna ise,
metinde geçen Kur’ân ayetleri, hadis-i erifler, selefin sözleri, özel isimler, belde ve
ülkeler, f rkalar, millet ve kabileler, iirler ve kitaplarla ilgili çe itli indeksler ve baz
ekler, doIru ve yanl cetveli ile bibliyografya konularak (IV, 403-512), eser kullan l
bir hale getirilmi tir.
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