KÜFE FIKIH EKOLÜ
Küfe fıkıh ekolünün başında , iki büyük sahabe,
Hz.İmam Aliyyül Mürteza (ra) ve Hz.Abdullah ibni Mes’ud (ra) vardır.
Hz.Ömer (ra), hilafeti zamanında, Hz. Abdullah b. Mesud’u (ra) Küfe’ye gönderdi ve
onlara söyle yazdı.
“Size Abdullah b.Mesud’u (ra), muallim ve vezir olarak gönderiyorum. O’nu size
göndermekle kendime tercih ettim.O halde siz ondan ilim alınız.”
Abdullah b.Mesud (ra), Küfe’de, insanlara Kur’an öğretiyor, ayetlerin manalarını onlara
açıklıyor, Peygamber efendimizden (as) gördüklerini onlara rivayet ediyor, kendisine
arzedilen hadiseler hakkında fetvasını veriyordu.
Abdullah b.Mesud (ra), Kur’anı ve Sünneti bilme konusunda sahabenin büyüklerinden idi.
Devamlı peygamberimizin hizmetinde bulunurdu. Kur’anı hıfzetmeye ve onun manasını
anlamaya aşık idi.
Ukbe b. Amr (ra) söyle der.
“Hz.Peygamber’e (as) inen şeyi , Abdullah b. Mesud’dan (ra) daha iyi bilen hiç
kimseyi görmüyorum.”
Hz. Ömer (ra), O’nun reylerini takdir eder, müşkil meselelerin fetvasını ondan alırdı.
Peygamber (as), ,O’nun çok bilgili ve muallim olduğuna şehadet etmiştir.
Ebu Hanife , Bu iki büyük sahabenin kurduğu ekolün öğrencisidir.
Gazali, “ihya” adlı eserinde;
“ Ebu Hanife ,abid, zahid, arifi billah, Allah’tan(cc) korkan, ilmi ile Allah’ın (cc)
rızasını dileyen bir zattı “ der.
Muhammed b.İdris eşŞafi de;
“Kim fıkıh alimi olmak isterse , Ebu hanifenin ashabına devam etsin.Ben ,
Muhammed b. Hasan ‘ın kitapları ile fakih oldum “ der.
Eşşafi, hem Medinede ki hadis ekolünün hem de Küfe ekolünün öğrencisidir.
Eşşafi,Medine’ye gitti.Malik b. Enes’den Hadis ve fıkıh dersleri aldı. İmam Malik’in
yazdığı ‘Muvatta’ adlı hadis kitabını ezberledi. İmam Malik Ölünceye kadar onun
yanında kaldı.
Sonra Bağdat’a gitti. İmam-ı Azamın öğrencisi ,Muhammed b.Hasan’ dan ders aldı.
Muhammed b.Hasan , kitaplarını ve malını O’na bıraktı.
Şafii, Fıkıh usulü hakkında 15 ciltlik bir eser yazmıstır. Bu, fıkıh usulü dalında yazılmış ilk
eserdir. Seçilmiş eserlerinin toplamı 130 dan fazladır.

Küfe fıkıh ekolünün sahabe , tabiin ve tebei tabiin dönemini şu şekilde
şemalaştırabiliriz.
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