
Yahudi kutsal kitabı, bazan fuhuş ve 
zina terimleriyle israiloğulları'nın tevhid 
yolunun dışına özenmeterini de kastet
mektedir ( Sayılar, 251 ı -2; Hakimler, 2/ 
ı 3. ı7. 8/ 27, 33; Yeremya, 3/ 6). Yahudi 
dininde zina on emir içerisinde yasak
lanmıştır (Ç ı kı ş, 20/ ı4 ; Levililer, 18/ 20 ; 
Tesniye, 22 / 22-29). Baba evinde zina 
yapan kadınla şehirde bu işi yapan er
kek ve kadın taşlanarak öldürülür. Kır
da zina yapılması durumunda ise sade
ce erkek öldürülür (Tesniye, 2 2 / 2 ı-24). 

Yeni Ahid'de fuhuş için kullanılan ge
nel terim "pornee"dir. Hıristiyanlık'ta "fa
hişe " (Matta, 2 ı 13 I). "kötü kadın " (Lu
ka, 15 / 30), "zina" (Korintoslular'a Birinci 
Mektup, 6/ ı3 ) gibi kelimeler kullanıla
rak fuhuş yasaklanmakla birlikte Eski 
Ahid ile karşılaştırıldığında Yeni Ahid '
de fahişeleri yerrnekten çok onları dine 
çekme gayesinin ön plana alındığı gö
rülmektedir. " Doğrusu size derim: Ver
gi mültezimleri ve fahişeler Allah'ın me
lekütuna sizden önce giriyorlar. Çünkü 
Yahya size salah yolunda geldi, siz ona 
inanmadınız ; fakat vergi mültezimleri 
ve fahişeler ona inandılar .. ." (Matta, 2 ı 1 
31-32) cümlesi bunun delili dir. Bununla 
beraber fuhşu yeren ifadeler de bulun
maktadır (Mesela b k. Luka, 151 30-32). 
isa Mesih bir mesel içinde, fuhşa düşüp 
kötü kadınlara kapılanların manen öldü
ğünü, onların bir kayıp olduğunu anlat
maktadır. Pavlus da fuhşu yermektedir 
(Korintoslular 'a Birinci Mektup, 6/ 5-1 7). 
Aynı şekilde Yeni Ahid'in "Vahiy" bölü
münde "büyük fahişe", "kadın" , "zina", 
"canavar", "kuzu" kelimeleri mecazi ola
rak kullanılmış; muhtemelen Roma "Bü
yük Babil, dünyanın fahişelerinin ve çir
kinliklerinin anası " şeklinde nitelendiril
miştir (Vahiy, 171 1-8). Roma büyük şe
hir, kadın ve büyük fahişeye benzetilmiş, 
onunla yerin krallarının zina ettiği belir
tilerek eski kutsal fuhuş anlayışına gö
re kralların kutsal fahişelerle fuhuş yap
maları canlandırılmış; kuzunun (lsa Me
sih) canavarın (Roma imparatoru ) emrin
deki kralları yeneceği, böylece Allah'ın 
sözünün tamamlanacağı anlatılmıştır. 

Hıristiyanlık'ta zina. Isa Mesih'in dağ
daki vaazında (Matta, 5) on emrin, "Zina 
etmeyeceksin" şeklindeki 7. maddesini 
yorumlamasıyla aydınlık kazanmıştır. Hı

ristiyanlar. on emrin zina ile ilgili yasa
ğına uymaları yanında, "Bir kadına şeh
vetle bakan her adam zaten yüreğinde 
onunla zina etmiştir" (Matta, 51 28) şek
lindeki inci! cümlesini göz önünde tut-

mak ve eğer bir göz sürçmelere sebep 
oluyorsa onu çıkarıp atmakla yükümlü 
idiler (Matta, 5/ 29). Bu sebeple yahudi
ler kadar hıristiyanlar da eski Yunan ve 
Roma'da cari olan fuhuşla mücadele et
mek zorunda kaldılar. Bazı hıristiyan 

azizleri, imparator Teodosius ve Valen
tinius 'u genelevierden vergi almaktan 
vazgeçirip bu kötülük odaklarını kapat
mayı sağladılar. Buna benzer yollarla Or
taçağ başlarında Hıristiyanlığın hakim 
olduğu ülkelerde fuhuş oldukça azaldı. 
Fakat fuhşun kesin olarak önlenmesi için 
başvurulan tedbirler yetersiz kalınca Hı

ristiyanlık fuhşu "gerekli kötülük" ola
rak tanımaya mecbur kalmıştır. iki bü
yük teolog aziz Augustinus ve Aquinolu 
Thomas bu konu üzerinde durmuşlar
dır. Kilise yöneticileri, Ortaçağ Avrupa
sı ' nda fuhuştan vazgeçmiş kadınları top
luma yeniden kazandırmak için onların 
evlenme masraflarını üstlenme gibi ba
zı teşebbüslerde bulundular. Ancak Av
rupa'nın maddeci geleneği , sosyete he
sapları. derebeyinin evlenen her kızdaki 
öncelik hakkına toplumların alışması gi
bi olumsuz şartlar fuhşun önlenmesini 
engelledi. Bunun sonucunda fuhşun ka
nunlar dahilinde yapılması sağlanmaya 
çalışıldı , ruhsata bağlandı ; sonuçta eski 
Yunan ve Roma'da olduğu gibi vergi ge
lirlerinin en önemli kaynağı haline gel
di. Bütün Avrupa'da büyük şehirlerde 
genelevler açıldı. Ayrıca Rönesans'tan 
itibaren önce italyan saraylarında, ardın
dan Fransa. Almanya ve diğer Avrupa 
ülkelerinin aristokrat çevrelerinde eski 
Yunan ve Mezopotamya'daki gibi kibar 
fahişeler sınıfı oluştu. Böylece Avrupa'
da fuhuş genelevde, sokakta ve özel 
yerlerde yaygınlaştı. Toulouse'da gene
levierden alınan vergi belediye ve üni
versite arasında paylaşılıyordu . ingilte
re'de ise genelev ruhsatlarını başlangıç
t a Winchester piskoposla rı, daha sonra 
da parlamento verdi. 
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Iii GüNAY T ÜMER 

İslam Dönemi. islami literatürde fu
huş. kelimenin sözlük anlamıyla da bağ
lantılı olarak " aşırı derecede çirkin söz 
ve davranış, büyük günah, edep ve ah
laka aykırı olup dinen yasaklanan her 
türlü kötülük ve çirkinlik" anlamında 

kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de bu kökten 
türeyen fahşii, fahişe ve fevahiş kelime
leri yirmi dört yerde geçmekte olup (bk. 
M. F. Abdülbakı , el-Mu'cem, "t:Ç.ş" md.) 
çoğunda yukarıdaki anlamlar. bir kıs

mında ise kinaye yoluyla zina, livata, se
vicilik gibi her toplumda yüz kızartıcı suç 
ve çirkinlik olarak kabul edilen iffetsiz
Iikler kastedilir (b k. en-N isa 41 15, 19, 
25; en-Nemi 27 / 54 ; el-Ahzab 33/ 30 ; et
Talak 651 ı) . 

Hadislerde fuhuş kelimesi ve fahiş, 

mütefahhiş, fahişe, fevahiş, fahhaş gibi 
türevleri sıkça kullanılmakta olup (bk. 
Wensinck, el-Mu'cem, "t:Ç.ş" md.) bunla
rın bir kısmında "bir söz ve davranışın 
makul ve matat ölçüterin dışına taşıp 

aşırılığa kaçması" anlamı (Buhari, "Edeb", 
38, 39, 48; Müslim, "Birr", 73 ; "Selam", 
ll ; Tirmizi, "Birr", 47, 59), çoğunda ise 
"büyük günah, edepsizlik ve iffetsizlik" 
anlamları kastedilmişti r. Esasen her iki 
mananın özünde aşırılık, islam filozofla
rının tabiriyle "itidalin iki aşırı ucundan 
biri olan ifrat" anlamı mevcut olup bu
na göre fuhuş insanın ahlaki davranış
larını meydana getiren bazı kuwetler
deki ifratı ifade eder. Ancak fuhuş ve 
fahişe kelimeleri islami kaynaklarda gi
derek insanın iffet ve haya sınırlarını 

aşan. dinen ve ahlaken yasaklanıp kına
nan cinsi suçlar ve davranış bozukluk
larını ifade eden birer terim halini al
mıştır. 

Arapça'da fuhuş karşılığında biga. fa
hişe karşılığında bagi kelimeleri de kul-
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lanılmaktadır. Hz. Peygamber, vaktiyle 
bir fahişenin (bagi) çölde susuz kalan bir 
köpeğe su vermesi sayesinde günahla
rının bağışlandığını belirterek (Müsned, 
II, 507; Müslim, "Selam", 154, 155) hay
vanlara merhamet etmenin sevabı ya
nında fuhşun büyük günah olduğunu 
da vurgulamıştır. Resül-i Ekrem ayrıca 
fahişenin mehrini (zina karşılığında veya 
haram olan nikah için verilen para) kazan
cın en kötüleri arasında sayar (Buhari, 
"Büyüc", ı 13; Müslim, "Müsal5:-at", 40, 41) . 

Cahiliye devrinde daha çok cariyeter 
fuhşa itildiği için İslami kaynaklarda ba
gi kelimesi çoğunlukla onlar hakkında 
kullanılmıştır. Bu dönemde hür kadınla
rın zina etmeyeceği düşünülürdü. Kur'
an'da, Hz. Peygamber'in kadınlarla yap
tığı biat şartları arasında gösterilen zi
na etmeme (bk. el-Mümtehine 60 / 12) 
şartını duyan Hind bint Utbe'nin, "Hür 
kadınlar zina eder mi!" diyerek şaşkınlı
ğını belirtınesi böyle bir telakkiden do
layıdır (Ta beri, XXVIII, 78; İbn Hişam, II, 
433-434). Bununla birlikte "!ian" ayetle
ri (en-Nür 24 / 6, 7) ve bunların nüzül se
bebiyle ilgili rivayetlerle (Buhari, "Tal~", 
31, 34, 35; Müslim, "Lican", 9, 12 ; diğer 
kaynaklar için bk. Wensinck, el·Muccem, 

"tan" md.), Cahiliye geleneği uyarınca 
başkalarının nesebinden gösterilmelerine 
üzülen ve Hz. Peygamber'e babalarının 
kim olduğunu soran kimselerin mevcut 
olması, hür kadınlardan da zina edenle
rin bulunduğunu göstermektedir. Nite
kim bunlardan Abdullah b. Huzafe'nin 
kendi nesebini soruşturduğunu duyan 
annesi oğluna, "Senin kadar hayırsız bir 
evlat görülmemiştir. Cahiliye günlerin
de yapılagelen şeyleri benim de yapmış 
olup Resülullah'ın huzurunda bununla 
rezil olabileceğimden hiç korkınadın mı?" 
demiştir (Tecrid Tercemesi, II, 481-482, 4. 
dipnot). Cahiliye döneminde erkekler ço
ğunlukla zinayı ayıp saymazlar, hatta 
bununla övünürlerdi. Nitekim bu husus 
İmruülkays'ın şiirlerinde açıkça görül
mektedir (Yedi Askı, s. 20-21). 

Cahiliye devrinde fahişelik yapan ca
riyeler öksürerek ilişki teklifinde bulun
dukları için kendilerine "kahbe" de de
nirdi. Aralarında sahipleri tarafından pa
ra kazanmak amacıyla zorla bu işe iti
lenler de vardı. Kur'an'da, " ... Dünya ha
yatının geçici menfaatlerini elde edecek
siniz diye namuslu kalmak isteyen cari
yelerinizi fuhşa zorlamayın" mealindeki 
ayet (en-Nur 24/33) bunlarla ilgilidir. 

Aynı dönemde zina karşılığında sifah, 
müsafehe kelimeleri de kullanılmaktay-
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dı. Kelime Kur'an'da iki yerde bu anlam
da geçmektedir (en-Nisa 4/24; el-Maide 
51 5). Böyle bir ilişkiden doğan çocuğa 
da "ibnü'l -müsafehe" denirdi. 

Cahiliye devrinde dost hayatı yaşayan 
çiftler de vardı. Erkek kadının dostu ve 
arkadaşı (haden) olduğu için bu tür ka
dınlara "zevatü'l-ahdan" veya "müttehı
zatü ahdan" adı verilirdi. Kur'an'ın if
fetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli 
dost tutmamaları şartıyla cariyelerle ev
lenmeye izin veren (en-Nisa 4/ 25), açık 
ve gizli kötülükleri (fevahiş) yasaklayan 
(el-En'am 6/ 151; el-A'raf 7/ 33) ayetlerin
de dotaylı olarak bunlardan söz edilir. Bu 
dönemde metr_es hayatı yaşayan evli ka
dınlar da vardı. "Dımd" denilen bu ka
dınlar kocalarından başka bir veya bir
kaç erkekle beraber olurlar, özellikle kıt
lık zamanlarında karınlarını doyurmak 
için bu tür ilişkide bulunurlardı. 

İslam öncesinde livata, sevicilik, hay
vanlarla ilişki şeklindeki cinsi sapıklıkla
ra da rastlanmaktadır. Kur'an-ı Kerim 
bunlardan bilhassa livata üzerinde dur
makta ve bu çirkin ilişkiyi ilk defa baş
latan Lut kavminin (en-Nem! 271 54; el
A'raf 7 /80-84) bu yüzden helak olduğu
nu anlatarak bundan ibret alınmasını 
istemektedir (el-Ankebüt 29/28-35) 

Cahiliye devrinde birçok yerleşim mer
kezinde ve ticaret kervanlarının uğrak 
yerlerinde "mahür" (muhtemelen Farsça 
"mey-hôr"dan [içki içen]) denilen işret ve 
zina alemlerinin yapıldığı evler vardı. Bu
ralarda cariyeter içki sunar, rakseder ve 
gayri meşru ilişkide bulunurlardı. Bu tür 
ilişkilerde pezevenklik (kıyade) yapan kim
seler de vardı. Bunlara "kawad" (Türk 
argosuncia "kavat") veya "kawade", aile
sini kiskanmayan ve fuhşa itenlere de 
"deyyus" denirdi. 

Bazı fahişeler evlerinin veya panayırtar
da kurdukları çadırların kapılarına bay
rak asarak ücret karşılığı ilişkide bulun
mak isteyenleri davet ederlerdi. Hz. Aişe, 
Cahiliye dönemindeki nikah türlerinden 
söz ederken bunlar hakkında da bilgi 
vermektedir (Buhar!, "Nikai:ı", 36). Aynı 
rivayette, eşierini kıskanmayan ve asil 
gördüğü bir kimseden çocuk sahibi ol
mak için onunla ilişkiye zorlayan ve eşi 
o kimseden hamile kalıncaya kadar bu
nu sürdüren erkeklerle (buna "nikahu'l
istibda'" denirdil on kadar erkekle ilişki 
kuran kadının doğurduğu çocuğun ne
sebinin nasıl tayin edildiği hakkında da 
bilgi vardır. Kadın çocuğu doğurduktan 
sonra ilişki kurduğu erkekleri çağırır ve 
içlerinden birini çocuğun babası olarak 

belirlerdi. Doğan çocuk erkekse o kişi 

bunu kabullenmek zorundaydı. Kız ço
cuğu olması durumunda ise birtakım 
problemler ortaya çıkardı. Kız çocuğuna 

. sahip olmanın utanç vesilesi sayılması 

ve doğan kız çocuklarının diri diri top
rağa gömülmesi adeti de toplumda fuh
şun yaygın olması, kız çocuklarının ileri
de fuhşa sürüklenmesi ihtimalinin bu
lunması ile açıklanabilir. 

İslamiyet fuhşu en büyük günahlar
dan saymış ve buna karşı büyük bir mü
cadele başlatmıştır. Cahiliye döneminde 
evinin darnma bayrak asarak fuhuş ya
pan Ümmü Mehzül adındaki kadını sa
habeden birinin nikahlamak istemesi 
üzerine nazil olduğu rivayet edilen, "Zi
na eden kadını ancak zina eden veya 
müşrik olan bi~ erkek nikahlar" mealin
deki ayette (en-Nur 24/3) zinanın şirke 
yakın görülmesi dikkat çekicidir (geniş 
bilgi için bk. Elmalılı, V, 3473 vd.). Kur'an-ı 
Kerim, fuhuş yapan erkek ve kadınları 
"habis" (murdar) olarak vasıflandırmak
ta ve bunların ancak kendi aralarında 
evlilik bağı kurabileceklerini belirtmek
tedir (en-Nur 24/26). 

İslam'ın amaçlarından biri de nesille
rin korunması, sağlıklı bir toplum yapı
sının oluşturulmasıdır. Bu bakımdan fu
huş ve fuhşa götüren bütün davranışlar 
zinaya yaklaştıran tutumlar olarak ha
ram kılınmış (el-isra ı 71 32); mürnin er
kek ve kadınların gözlerini haramdan 
sakınmaları (en-Nur 24/30-3 ı), kadınla
rın tahrik edici bir şekilde giyinip süs
lenmemeleri (en-Nur 24/31) emredilmiş; 
mahrem olmayan kadın ve erkeklerin 
birbirlerine dokunmaktan, şehevf arzu
ları kabartan söz ve davranışlarda bu
lunmaktan sakınmaları istenmiştir. Ay
rıca kadının erkeğin cinsi duygularını 

uyandıracak şekilde yürümesi de hoş 

görülmemiştir (en-Nur 24 /3 1). İlgili ayet
terin üslübundan, bu kuralların hürriyet
leri kısıtlama amacına değil toplum ah
takım koruma gayesine yönelik olduğu 
anlaşılmaktadır. Toplumda fuhşu önle
yebilmek için fertterin eğitimi, ahlaki ye
tişkinliği, fuhşu kolaylaştıran ve özendi
ren yolların kapatılması kadar bu yön
de gerekli içtimar ve hukuki tedbirle
rin alınması da önemlidir. İslam'da fer
din cinsi ihtiyaçlarının tabii bir ihtiyaç 
olarak görülüp evliliğin kolaylaştırılma
sı, evlilik yoluyla cinsel tatminin temel 
bir hak olarak karşılanması böyle bir 
anlam taşır. Aynı şekilde Kur'an-ı Ke
rim'de ve Hz. Peygamber'in uygulama
larında zina eden, livata ve sevicilik gi-



bi çirkin fiilieri işleyen kimseler hakkın
da öngörülen tedbirlerin ve ceza! müey
yidelerin de amacı müslüman toplum
larda fuhşu önlemek, kişilerin onur ve 
iffetlerini korumalarına yardımcı ola
cak bir toplum ve hukuk düzenini kur
maktır. 

İslam'ın kesin tavrına rağmen Asr- ı 
saadet'te, bilhassa yeni müslüman ol
muş kesimlerde eski alışkanlıkların bir 
sonucu olarak bazı zina olayları görül
müştür. Nitekim Taif örneğinde olduğu 
gibi İslam'ın gücü karşısında teslim olan
lar, kendilerine verilen emanda zina ve 
içkinin yasaklanmaması şartının bulun
masını istiyorlardı (Cevad Ali, V, 139). Hz. 
Peygamber'in vefatından sonra meyda
na gelen dinden çıkma olaylarının sebep
lerinden biri de coğrafi konumları sebe
biyle İslami terbiyeyi yeterince alama
mış Araplar'ın içlerinde gizledikleri bu 
arzularını gerçekleştirmekti. Hatta Had
ramut taraflarında bazı fahişeler ResGl-i 
Ekrem 'in vefatını sevinçle karşılamış

lardı. 

Hulefa-yi Raşidln devrinde fuhuşla mü
cadele devam etmiştir. Bu dönemde zi
na suçu isnat edilen ve bu yüzden ceza
landırılanların sayısı çok azdır. Daha son
raki dönemlerde İslam'ın çok geniş bir 
coğrafyaya yayılması sonucu büyük bir 
zenginlik elde edilmiş, bilhassa saraylar
da ve çevresinde görülen eğlence haya
tı toplumu sarsabilecek bir nitelik ka
zanmıştır. Bununla birlikte yaygın ahla
ki terbiye ve hukuki önlemler yanında 
cariye istifraşına izin verilmesi fuhşun 
toplumsal boyutta yaygınlaşmasını ön
lemiştir. 

Emev\ler'de açık fuhuş pek görülmez
se de bazı hükümdarlar eğlenceye düş
künlükleri ve ahlaksızlıklarıyla şöhret 

bulmuştu. Hatta bu durum bazı halife
tere karşı isyan edilmesinin ve nihayet 
Emevl Devleti'nin yıkılmasının sebeple
rinden biri olarak gösterilir (Hasan İbra
him, I. 432) 

Abbasller'in ilk dönemlerinde de açık 
fuhşa pek fazla rastlanmaz. IV. (X.) yüz
yılın başlarında Çin'i ziyaret eden bir is
lam seyyahı orada fahişeterin deftere 
kaydedildiğini ve bunlardan her yıl belli 
bir miktar vergi alındığını görünce böy
le bir fitnenin İslam ülkesinde bulunma
masından dolayı Allah'a şükreder. Fakat 
bundan kısa bir zaman sonra Büveyhl 
Hükümdan Adudüddevle rakkase fahi
şelere vergi koydu. Daha sonra Fatımi

ler de fuhuş yerlerinden (büyütü'l-fevahiş, 

darü'l-kuhab) vergi aldılar (Makrlzi, I, 89). 
Suriye civarında Laz ki ye· de fahişeler 

muhtesip kontrolünde bulunuyorlardı 

ve özel bir yüzük takmak zorundaydı

lar. Sus'ta da bir zina evi olduğu söyle
nir. Bu dönemin Abbas! coğrafyasında 
artan fuhşun müstehcen ifadeler tarzın

da edebiyata da yansıdığı görülür (Mez, 
II, 141, 150) 

Osmanlı ülkesinin bilhassa müslüman
ların yaşadağı yörelerinde fuhuş diğer 
ülkelerdeki kadar ciddi boyutlara ulaş

mamıştır. Ancak istanbul'da Bizans dö
neminden beri fuhuş olayiarına rastlan
maktaydı. Özellikle kozmopolit bir yapı
ya sahip olan Galata yakası şehrin fuh
şa en uygun yeriydi. Evliya Çelebi istan
bul esnafından söz ederken abartılı üs
lübuyla "esnaf-ı zen-kahbegan" (muhab
bet dellalları), "esnaf-ı hlzan -dilberan" (vü
cutlarını satan delikanlı l ar) gibi "nice es
naf-ı mühmelan"ın bulunduğunu , bun
ların sadece subaşı tarafından bilindiği
ni söyler. Osmanlılar 'da zaman zaman 
fuhşu önlemek için fermanlar çıkarılmış

tır. Mahallelerde gizli fuhuş yapıldığı tes
bit edilen evler mahalle imarnma şika

yet edilir ve onun başkanlığında. burala
ra baskınlar düzenlenirdi. 

İstanbul'da ı. Dünya Savaşı esnasında 
ve daha sonra fuhuş yapılan bazı yerler 
açılmış, buralarda Ekim ihtilali'nin ar
dından Rusya'dan gelenlerle birlikte sa
yıları bir hayli artan fahişeler çalıştırıl

mıştır. Bu dönemde istanbul'un yozla
şan ahlaki durumu, Yakup Kadri'nin, adı
nı helak olan LOt kavminin yaşadığı şe

hirlerden alan Sodom ve Gomore ro
manında anlatılır. Türkiye'de zührevl has
talıklarla mücadele ilk defa ı. Dünya Sa
vaşı yıllarında başlamış, 18 Ekim 191 S'
te Emraz-ı Zühreviyye'nin Men' - i Sira
yeti Hakkında Nizarnname ile bu hasta
lıkların yayılmasını önlemek için özel bir 
teşkilat kurulmuştur. 

Günümüzde fuhşun sebep olduğu AIDS 
gibi korkunç hastalıklar, İslam'ın fuhşu 
önlemek için getirdiği hukuki ve ahlaki 
tedbirlerin önemini ortaya koymakta
dır. Fuhşun çirkinliği sadece sebep ol
duğu zührevl hastalıklarla sınırlı değil

dir. Cinsiyet ahlaki bakımından fuhuş 
ruhi sapıklıklara ve kadın kişiliğinin en 
önemli unsuru olan iffetin kaybolması

na sebep olur. İffetin kaybolması kişi
nin cemiyet içinde şeref ve itibarını kay
betmesine, bu yüzden de başka ahlaki 
kusurları yapabilecek hale gelmesine yol 
açar. Vazife ahlaki bakımından fuhuş, 
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başka bir kişiye bir insan gibi değil bir 
eşya gibi bakma anlamı taşıdığı için in
sanı prensipiere tamamen zıttır. Niha
yet fuhuş sevgisiz olarak vücudunu sat
maktır; kişilik şuurunu yıktığı için kişili
ğe en ağır hakarettir (Ülken, s. 243). 

Tarihin hemen her devrinde fuhuş bir 
yandan varlığını sürdürürken bir yan
dan da toplumlar din, ahlak, hukuk gibi 
kurumlar vasıtasıyla fuhşu önlemeye ça
lışmışlardır. Ancak dinin fert ve toplum 
hayatındaki etkisini büyük ölçüde orta
dan kaldıran modernist hayat felsefe
siyle birlikte son yüzyılda fuhşun türlü 
şekilleri giderek meşrutaşma zemini ve 
daha çok yayılma imkanı bulmuştur. 

Modern Batı'da hararetle savunulan bi
reycilik, saptırılmış özgürlük anlayışı ve 
bunların sonucu olarak gençlerin aile il
gisinden, terbiye ve himayesinden yete
rince faydalanamaması, aynı dünya gö
rüşünün bir ürünü olan lüks ve pahalı 
yaşamanın ev ve aile kurmayı zorlaştır
ması, ekonomik ve siyası başarının en 
yüksek ideal kabul edilmesi ve cinselli
ğin bu amaç için sömürütmesi gibi se
bepler yüzünden modernizmin benim
sendiği toplumlarda veya kesimlerde 
fuhşun da yaygınlaştığı, hatta bir fuhuş 
sektörünün ortaya çıktığı görülmekte
dir. Aslında bazı çevrelerde din ve ahlak 
gibi kurumlara karşı çıkmanın temelin
de, modern zihniyet yanında uyuşturu

cu pazarıyla da yakın ilgisi olan fuhuş 
sektörünün çıkarları bulunmaktadır. Fuh
şa karşı ahlak terbiyesi, güçlü aile yapı
sı, toplumsal kontrol gibi mekanizmala
rı canlı tutması yanında kesin hukuki 
ve sosyal önlemler de alan İslamiyet fu
huş sektörünü özellikle rahatsız etmek
tedir. 

Fuhşu günah, ayıp ve en sonunda ya
sak olmaktan çıkarma eğiliminde olan 
modern zihniyet, sözde özgürlük adına 
fuhuşta sadece zor kullanma ve zarar 
vermeyi reddetmekte, fuhşun fert ve 
toplum üzerindeki yıkıcı etkileri bu dü
şünce sahiplerini fazla ilgilendirmemek
tedir. Türkiye'de ve diğer İslam ülkele
rindeki bazı küçük çevrelerde bu anla
yış bir ölçüde etkili olmakla birlikte İs
lam dininin dinamik yapısı sayesinde is
lam toplumları ve bilhassa müslüman 
aileler fuhşa karşı direncini korumakta
dır. Fuhşun cazip kılınarak teşvik edil
mesinde son derece etkili olan yazılı ve 
görüntülü medya alanında da dini ve mil
ll kimliğini yaşatan büyük çoğunluğun 
kendi ahlak değerleri ve kültürüne uy-
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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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