
FUHUS 

gun alternatif neşriyata yönelmesi, fuh
şa karşı son derece etkin bir mücade
le dönemine girildiğini göstermesi bakı
mından önemlidir. 
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li! NEBİ BOZKURT 

FUKAHA-i SEB'A 
( :ts:-JI .~1 ) 

Medineli yedi tAbiin fakihi. 
_j 

Sahabe döneminden itibaren yetiştir
diği alimlerle başlı başına bir mektep 
oluşturan ve İslam hukuk metodolojisi
ne arnel-i ehl-i Medine* kavramının 
girmesine zemin hazırlayan Medine'de 
tabiin dönemi fakihlerinden yedisi ayrı 
bir şöhret kazanmıştır. Bunlardan Urve 
b. Zübeyr b. Awam (ö . 93/ 712), Said b. 
Müseyyeb, Ubeydullah b. Abdullah, Ha
rice b. Zeyd, Süleyman b. Yesar ve Ka
sım b. Muhammed b. Ebu Bekir (ö. 1071 
725) üzerinde ittifak varsa da yedinci fa
kih için Ebu Bekir b. Abdurrahman. Ebu 
Selerne b. Abdurrahman b. Avf ve Salim 
b. Abdullah b. Ömer olmak üzere üç fark
lı isim zikredilmektedir. Bu yedi fakih
ten bazıları hadis ve eser rivayetinde ön 
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plana çıkarken çoğunluğu fetva ve icti
had konularında meşhur olmuştur. Bun
ların önderlik ettiği Medine fukahasını 
re'y ekolünü temsil eden Irak fakihle
rinden ayıran en önemli özellik, hakkın
da herhangi bir hüküm bulunmayan hu
suslardaki ictihadlarında kıyas yerine 
daha çok adalet çerçevesi içinde halkın 
yararına olan çözümleri (maslahat) gö
zetmeleri ve farazi hususlarda fetva ver
memeleridir. 

Medine'de tabiin döneminin birinci ne
sil fakihleri ve özellikle bunlar arasında 
ayrı bir konuma sahip bulunan fukaha-i 
seb'a Hz. ömer. Zeyd b. Sabit, Abdullah 
b. ömer, Hz. Osman, Hz. Aişe, Abdullah 
b. Abbas gibi fakih sahabilerin Kur'an 
ve hadis bilgisinin, fıkhi görüş ve usul
lerinin Nafı', Zühri. Ebü'z-Zinad, Rebia
türre'y, Yahya b. Said gibi bir sonraki 
nesli teşkil eden Medineli fakihlere ge
liştirilerek aktarılmasının yanı sıra Me
dine fıkıh ekolünün oluşmasında da 
önemli bir rol üstlenmişlerdir (bk. EHL-i 

HADIS). İslam coğrafyasının genişleme
si, sosyokültürel şartların değişmesi ve 
yeni fıkhi meselelerin gündeme gelmesi 
karşısında bu fakihlerin ortaya koydu
ğu tavır ve getirdiği çözümlerin, sonra
ki dönemde daha da netleşen fıkhi ekol
leşme ve metodolojinin, özellikle de Me
dine fıkhının teşekkülünde önemli bir 
payı olmuştur. 

Bazı araştırmacılara göre, ilk fıkıh eko
lünü oluşturan bu yedi alime atfen ya
şadıkları döneme "fukaha-i seb'a asrı" 

denmektedir. Medine'deki tabiin ulema
sının, isimleri üzerinde dahi tam bir mu
tabakat sağlanamayan bu yedi fakih
ten ibaret olmadığını belirten Joseph 
Schacht'ın iddiasına göre Tahavi'nin (ö . 

321/933) ŞerJ:ıu Me\'irıi'l-ô.şô.r'ı ile (!, 

163) Ebü'l-Ferec el-İsfahanfnin (ö. 356/ 
967) el-Egiini'si (VHI , 96) fukaha-i seb'a 
kavramına yer veren ilk kaynakları teş
kil etmektedir; dolayısıyla hicri ı. asrın 

sonlarında bilinmeyen bu terim sonra
dan uydurulmuştur. Tabiin dönemi Me
dine ulemasının bu yedi fakihten ibaret 
olmadığı tarihi bir gerçektir. Ancak altı 
isim üzerinde birleşen kaynakların sa
dece yedincisinde ihtilafa düşmesi, ay
rıca fukaha-i seb'a kavramının Tahavi 
ve İsfahani'den bir asır önce yaşamış 
bulunan İbn Sa'd'ın et-Tabalf.atü 'l- küb
rô.'sında yer alması Schacht'ın tesbiti
nin sağlıklı olmadığını göstermektedir. 
Ebü'z-Zinad'ın (ö. 130/ 748) "haddeseni 
es -seb'a" diye hadis rivayet ettiğine dair 
haberlerden (İbn Sa 'd, s. 3 ı 9) anlaşıldı-

ğına göre fukaha-i seb'a tabiri daha hic
ri Il. yüzyılın başlarında bilinmekteydi. 
Ayrıca Abdurrahman b. Ebü'z-Zinad'ın 
(ö.l74/ 790) Kitô.bü Re,yi'l-fulf.ahô.,i's
seb 'a min ehli'l-Medine ve ma 'htele-,-
tu ffh adıyla bir eser yazdığına (İbnü' n-
Nedim, s. 315)· bakılırsa hicri ll. yüzyılın 
ortalarında bu yedi alimin ictihadlarının 
topluca ve karşılaştırmalı bir şekilde ele 
alındığı anlaşılır. İbn Hazm da hicri Il. 
yüzyıl alimlerinden Abdurrahman b. Zeyd 
b. Eslem'in fukaha-i seb'anın üzerinde 
ittifak ettiği görüşleri bir araya getiren 
bir eser telif ettiğinden bahsetmekte
dir (el·İ/:ıkam, ll, 113). 

Malikiler'i, icmaı Medine ehliyle sınır
lı tuttukları yönündeki bir iddiadan ha
reketle tenkit edenler arasında, Malik 
b. Enes'e göre icmaın fukaha-i set'a
nın ittifakından ibaret sayıldığı görü
şüne yer verenler de bulunmaktadır (me
sela bk. Gazzali, s. 314). Ancak kaynak
larda doğruluğunu belgeleyen bir deli
le rastlanmayan bu iddia bazı Maliki 
müelliflerince reddedilmiştir (Kadi İyaz, 
ı. 71). 

Fukaha-i seb'anın fıkhi görüşleriyle 

ilgili olarak Abdullah b. Salih b. Abdul
lah er-Rüseyni tarafından Fılf.hü ·ı- iu
lf.ahô.,i's-seb'a ve eşerühu ff fılf.hi'l
İmô.m Malik adıyla bir yüksek lisans te
zi hazırlanmıştır (Mekke, Camiatü ümmi'l
kura, 1392/ 1972) 
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