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İslami edebiyatın en seçkin şahsiyetlerinden biri olan ŞeyhülisHim
cAbdallah al-Anşar l'nin, ileride görüleceği üzere, çok mühim olan Kitab

J)amm al-kaliim wa ahlih adını taşıyan eseri maalesef henüz basılma
mış ve layık olduğu derecede tetkik edilmemiştir. Şeyhülislam'dan
bahseden hemen bütün kaynaklarda zikri geçen bu eser 1, mevcut üç
el-yazması nüshası ile, çoktan beri bilinmekte idi: British Museum'da
bulunan 710 h. tarihli nüsha, daha 1871 yılında, C. Rieu tarafından
tavsif olunmuştu 2 ; baş tarafı noksan olan ve 685 h. tarihli sema kaydını ihtiva eden Şam'da Zahiriye Kütüphanesi nüshası, bu kütüphanenin
1299 (1882)'de neşredilen defterinde kayıtlı olup, Brockelmann'ın meş
hur CAL, Suppl'ında (1937) zikredilmiştir 3 • Üçüncü nüshası Ankara'da
Balıiyat Fakültesi Kütüphanesinde bulunmaktadır ve Veled Çelebi'nin
son zamanlarda satın alınan kitapları arasında meydana çıkmıştır 4•
Bundan sonra, bildiğime göre, son · zamanlarda ilk olarak, MuştaHi
'Abdarrazzaq bundan istifade etmiştir 5 • Ancak bu müellif kitabın aslını
görmemiş, fakat bundan çok geniş iktihaslar yapmış olan as-Suyüti'nin
(ölm. 914 = 1505) .Şawn al-manfiq wa '1-kalci.m cani'l-manfiq wa '1-kaliim adlı eserinin al-Azhar camii kütüphanesinde bulunan nüshasından
faydalanmış 6 ve buradaki iktihasların çoğunu eserine almıştır. Dr.
Tahsin Yazıcı, maalesef basılmamış olan cAbdalliih al-Anşarz' (İstanbul,
1950) adlı eserinde 7, bu kitabı kısaca bahis mevzuu etmiş, nihayet
* Anşar i'nin ölümünün 900. yıldönümü dolayısiyle Afganistan'da Kabul şehrinde
toplanan kongrede okunan teblij!'in Türkçesidir.
ı Bk. msi. ad-l)ahab i , Ta rf.kirat al-l}.uffii,.:, Haydarabad, 1:334, lll, 354, 356; İbn
Racab, [)ayl Tabaqiit al-l}anabila, nşr. H. Laoust ve Sami ad-Dahhan, Şam, 1951, s. 65.
2 Catalogus corlicum manuscriptorum orientalium qui in Museo Britannicus asservatur, ll. Cari. arab. amplecten, London, 1871, s. 710 v .d.
3 ı, 774.
4 Aşağıya ve not 9'a bakınız.
ı:. Tamhlrlli tarix al-falsafat. al-isliimlya, Kahire, 1363/1944, s. 266 v. d., 282 v. d.
6 Aynı eser, s, 266.
7 S. 142 v.d.
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S. de Beaurecueil, Anşar1'ye tahsis ettiği ihatalı monografide (1958) 8,
eserin kısa, fakat özlü bir tahlilini vermiştir. Binaenaleyh burada Anşa
rl'nin bu malum eseri biraz daha yakından tanıtılmakla iktifa edilecektir.
Burada her şeyden önce, Ankara'da Ilahiyat Fakültesi Kütüphanesine ait olan el-yazması nüsha hakkında biraz bilgi vermek yerinde
olacaktır ; çünkü bu suretle aynı zamanda /)amm al-kalam metninin
tarihinin de bir dereceye kadar daha ziyade aydınlanacağını sanıyorum.
Qamm al-kalam · ın Ankara nüshası 9, noktaları noksan olmakla beraber,
8 Esqisse d'une biographie de Khwaja <Abdullah Anşari (M 1 D E O, 1958), IV,
77 v. d. ve s. 77, not 17.
9 Ankara'da İlıi.hiyat Fakültesi Kütüphanesinde bulunan nüshanın kısaca tavsifi
şudur:

İlahiyat FakGitesi Ktp •. Nr. 7614/1-2.
Sırt kısmı yırtılmış, açık kahve rengi meşin bir cild içinde 283 varak. Kakıtlar ekseriya dakını k ve şirazeden çıkmış durumdadır. Eb'adı 25,5X 18,5 cm. 'dir; yazılı kısmın
eb' adı ise, 18,1X11,7 cm. 'dir. 17 satırlı muntazam, nokta ve harekeleri ekseriya çok az
olan işlek, fakat okunakl ı nesih yazı. Haşiyelerde bir çok sema ve mukalıele kayıtları
ile okuma kayıtları vardir. Söz başları aynı mürekkeple. fakat çok daha kalın kalemle
yazılmıştır.

Baştaki numarasız

bir varakta bir

takım

mülkiyet

kayıtları

vardır

sonuncusu
göre,
kendisi bu nüshayı 1333 (1915) yılında, Mevlevi Alayının kumandanı olarak Şam'da
bulunurken, bu şehirde Şerif Efendi adındaki kitapçıdan satın almıştır (krş . bir de aynı
nüsha, varak 283 b).
Mevlana'nın son halefi Veled Çelebi [İzbudak]'ye

iıittir.

Bundan

ki,

anlaşıldığına

Varak Ja'da, kitap adı ile beraber, şu ibareler bulunmaktadır ;
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çok kolay ve rahat okunan güzel bir nesih yazısı ile 10 zilka'de 685
(20/Xll /1286) tarihinde, Şam'da, Cabal Qasiyun'da yazılmıştır 10 • Binaenaleyh bu yazma Zahiri ya Kütüphanesi yazması ·ile aynı zamanda
istinsah edilmiştir. Her iki nüshanın sonlanndaki istinsah ve kıraat
kayıtlan mukalıele edilince, ikisinin de aşağıda gösterilen kimselere
okunduğu ve onlar tarafından tasdik edildiği görülecektir. Noksan
o!a1 Zahiriya yazmasında tabii olarak bulunmayan giriş kısmındaki
rivayet silsilesine göre, bu el yazması nüsha Abii Ya~ya Zakariy~e b.
Abi '1-J:lasan al-:Ulbi al-Şufi tarafından, · 627 yılı şevvalinde (ağustos
1230) Bağdad'da okunmuş olan bir asıldan gelmektedir. Bu şahıs da
bunu 553 (1058) yılında Şayx al-Islam al·Anşarl al-Harawl'nin tanın
mış uşağı (xadim) Abu '1-Waqt cAbdalawwal b. cısa as-Sicazi aş
Şufi'den dinlemiştir. Anşarl'nin hal tercümesini yazanlar tarafından
çok iyi bilinen bu mutasavvıf uşak da nüshasını 474 yılı cemazilahiresinde (XI /1081), Herat'ta, bizzat Anşarl'den dinlemiştir "·
Nüshanın sonunda .bulunan ve asıl nüshaya ait olan sema kayıtlan
eserin rivayeti ve daha eski el yazması nüshalan hakkında biraz -daha
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fazla bilgi ihtiva etmektedir. Bunların birincisine göre 12 , asıl nüshanın
sahibi olan Al).med b. Şalil). b. Şafic al-Clll, kendi nüshasını Abu 'l-Waqt
Bağdad'a geldiği zaman, 553 (1058) yılında, eseri kendisinden okuduktan sonra, istinsah etmiştir. Bu istinsaha esas olan nüshayı Abu 'l-Waqt
kendisi ile beraber getirmiş bulunuyordu ve bir cild :ha.line ·idi. Fakat
içerisinde ancak bazı kısımlar için Anşar1'nin vermiş olduğu "icaze"
kayıtları vardı. Mamafih Abu 'l-Waqt doğru (şaduq) bir kimse olduğu
için, onun rivayeti kabul edilmiştir . Esasen Abu 'l-Waqt bu eseri dinlediği zaman, dinlediğini aniayacak ve öğrenecek kadar zeki ve anlayışlı bir genç imiş. Bundan başka Abu 'l-Waqt bu eseri Şayx al-İslam
'dan bir çok defalar dinlemiş olduğunu ve buna dair icazeler aldığını,
fakat yanında bulunan nüshanın yalınız kısmi sema icaze·Ierinı ihtiva
eden nüsha olduğunu söylemiş ve bu hususta yemin de etmiştir. Yine
buradan anlaşıldığına göre, kısmi sema kayıtlarını ihtiva eden bu

12
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.. . . . , ::.. Cı \

4.~_i

j\

227 b v. d . :

-.h;. 1..\Ao ' ... J~l

u. . ...::..,;,._:;_.. \ ..il

... ,.;l; j

M

..:~~ ,} ... .ıl..ı:.ı l::l.c

~,

..

Jl.. l 1

~t:..)

_;..

~l:...
J

a.:;.._,l;_,

~..;,.,

tW~ '·:~
J>.... ~'

.ı.:.~

-:--=-)

(.jl.c

· ·-' -·'

J

-~1 _ J_,Aı_

,ll.4 j
. ( _

(.jlo.

J _~.J.~

.

...:.: )
-

y--~

-"J:,·'

: .dl.:.

•

,ı;:.,_

l5"" ..... ~.,..-..

) C ...ı- L.

"-

...,_, •·::-:- d"<--

._.l$- ; )

t~<--'1 ~.-ı_, .....
.::.,\V"

':"'l:...Clt 01

e

J

_,

... "!

.j\ ) )~h:...\ (.jk.

_,... _, J... ~\

J_,)~ ll\ ':"'l:...Cll ~

,...ILb

~_,ll j>- ~C.·L_,

~.ı)l:-. iYı-~ı t::~ (.)·~:-

...::-- j)([

_,

-s~l:.-. 1

..ıl )J~_ ()Cı .!li:.. ._;h:: ~ .ı P,-_,..

.. . ~ J-1.:--- .J..ı

..ı;_, l- ~ ~11 t;-!..11

..)'6

rl·~ s~ wl.:.

L._, ;.~ .;.1.\ '-:"'~\ ':-"'"'~ .. .J .::.,J"~

..;,1 _, ~:- ..i.~..

.::.,1_,». ;V" )

"-

1~\ 4.\a~ J

... (T YVA) .. . .:..i_,l\ J.t .. . t::-~ i j.-. .,:,.} ...::..:_)- ı.)l

f.-:~1 .j\ ~ll~)
-~ ...::..; -~\ ~\
.__
-

._,-.ı_;

.;_,>-

1 .ılöll

..} .,-)).,.. \...

c._,) .;.;

J_,, J <!l.~:ı ('-:"'

bit ~\

J

•:--}1

nA) ~ bl_,

J..c

ANŞARI'NİN [)AMM AL-KALAM'l
uüshayı, o zamana kadar, Horasanlı, 1sfahanlı ve
okumuş

kimseler

bulunuyordu
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bir çok

13 •

Bundan sonra Şayx Abu cAbdallah ·Mutıammad b. cAbdalwatıid
ad-Daqqaq'ın H 475 (1082/1083) yılında bizzat al-Anşarl'ye okuduğu,
üzerinde tam "icaze" kayd: bulunan ve ll cüz halinde istinsah edilmiş
olan bir nüsha bulunmuştur. Bu nüshayı ad-Daqqaq'ın yeğeni olup,
hacca giderken Bağdad'dan geçen Macınar b. cAbdalwatıid beraberinde getirmiş bulunuyordu. Bahis . konusu olan nüsha 551 (1166) yı
hnda,.Anşarl'nin uşağı Abu '1-Waqt 1sfahan'da bulunurken, onun nüshası
ile de mukabele edilmişti. İşte bu iki nüsha, yeniden mukabele edilerek,
(5] 55 yılında, Ankara nüshasının asası olan nüsha meydana getirilmiştir 15 •
Ankara

nüshasının

üzerinde metnin eski tarihini gösteren bu kaonun daha sonraları da bir çok · bilginler tarafından
okunduğunu gösteren bir takım sema kayıtları vardır: 694 (1295, Ba·albakk'te) ve 893 (1478) tarihli okuma kayıtları gibi. Fakaf · burada,
nüshanın muahhar tarihini araştırmanın- bir faydası bulunmadığından,
yıtlardan başka,

13 Ankara

nüshası,

varak 27Sb: ...
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14 Tanınmış bir hadis bilgini olnp, ölümü 6 şevval 51K (8/Xll/1122) 'dadır, bk.
ac!-Qahabi. Tasf_kirat al-buffaz, Haydarabad, 1334, IV, 59 v . d d.

15 Ankara nüshası, var ak 24Sb v. d.:
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bunlardan bahsedilmeyecektir. Yalnız şu noktayı belirtmek gerekir ki,.
tütün bu kayıtlar Ankara, Ilahiyat -Fakültesi Kütüphanesi nüshasınm
ne kadar itimada değer bir nüsha olduğunu, eser yazıldıktan sonra
hemen nasıl büyük bir rağbet gördüğünü ve hadis bilginlerinin metnini
ne kadar ciddi ve dikkatli bir şekilde muhafaza etmeğe çalıştıklarını
açıkça göstermektedir.

I}amm al-kala m · ın kısaca tahliline girmeden önce, burada bir kaç
daha açıklamak gerekmektedir ki, birinc!si Anşari'nin burada zikrettiği kendi eserleridir. Bunların başında Manaqib A~
mcd b. /fanbal gelir ki, bu eserinin adını 5 yerde zikretmiştir 16 •
Bundan başka Kitab tak[i.r al-Cahm l ya 17 ve Kitab al-Qadc.rl ya ile Kitab
al- fariiq'unu 18 zikreder. Bu eser ler, bilindiği gibi, Anşari'nin ad lan
kaynaklarımızda zikredilmiş olan eserleridir. Bunların dışında daha
iki eserinin adını vermektedir ki, bunlar başka kaynaklarda zikredilmiş
değildir: Kitiib al-qau:a :id ve Kitab maniiqib aM al-atar 1 ''.
noktayı

Açıklanması gereken ikinci nokta K. l}amm al-kaliim · ın yazılış
tarihi meselesidir. De Beaurecueil, bazı güçlüklere rağmen, 456 (1064)
yılını veya bundan biraz sonraki bir tarihi teklif ~etmektedir ıo. Anşari
bu sırada 60 yaşina yaklaşmış bulunuyordu, binaenaleyh /}amm al-kaliim
metni içinde zikrettiği altı kitabına rağmen, bu kitabı da bu sıralarda
yazmış olması pek mümkündür. Fakat metin içinde bu hmusu teyit
{den kayıtlara tesadüf edilmemektedir. Metinde tesadüf edilen işaretler,.
bilakis biraz daha gt>ç bir tarihi telkin eder gibi görünmektedir. Çünkü
l.ıir yerde, herhalde eski bir dinleme kaydının bakiyesi olarak 21, 478.
yılı cemazilahiresi (IXI/1086) açıkça zikredilmiştir. Ankara nüshasının
giriş kısmında da asıl nüshanın 474 yılı cemazilahiresinde (IX 1081)
Abu '1-Waqt'ın bulunduğu bir mecliste okuduğunu gösteren bir kayıt
bulunduğuna yukarıda işaret edilmişti. Yine Anşar1' den gelen diğer bir
niishanın 475 (1082 /1083) yılındı istinsa:ı edilmiş olduğundan bahsedilmişti. Bundan dolayı K. I}amm al-kalam· ın bu tarihierin en eskisi olan.
474 (1084) yılında veya bundan pek az önce yazılmış olduğunu kabul
etmek icap ed er.

***
16
nüsha s ı,
17

18
19
2J

21

Kiitüphan esi nüshasından istinsah edilmiş olan
53; VI, 31, 40, 48.
Aynı nüsha, IV, 39 ; VII, 45, 51.
Aynı nüslıa, VI, 41; Ankara, Ilahiyat Fakültesi Kütüphanesi
Bk. sı ra sı ile, Ankara nüsha s ı, varak 5jb , S7 a ve S7a .
Mezkur makale, V, 76 v . d.
Şarkiyat nüsh~sı, V, 2.
Bk.
V,

Za~iriye

Şarkiyat

Enstitüsü

~8,

nü3ha3ı ,

varak 66 b •.
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Kitab Qamm al-kaliim wa ahlih, adından anlaşılacağı üzere, kelc'im ilmini ve bununla uğraşanları zernınetmek için yazılmıştır. Böyle
bir eserin meydana gelmesine sebep olan fikir cereyan ve çarpışmala
rının umumi manzarası oldukça iyi bir şekilde bilindiğinden 22 , burada
bunların tekrarına hacet yoktur.

Dini kulun kendini Allaha tesliminden ibaret görüp, akla hiç bir
değer vermeyen Şeyhülislam Anşarl'nin kelam gibi, naslara dayanmakla

beraber, bunların akli esaslar dahilinde münakaşa ve izahı sayılabile
cek olan veya dini akidelerin akli deliller ile isbatı diye tarif edebilecek olan bir ilmi zemmederken, her şeyden önce, nasıl bir usfıl takip
edeceği merak edilecektir. Gerçekten, kendisi akla istinat etseydi,
büyük filozof Farabi gibi 23 , kelam ilminin mugalatalara, karşısındakini
utandıracak, onu müşkül duruma düşürecek, fakat esasında mantık!
hiç bir değeri olmayan delillere, hatta yalana dayanan bir ilim olduğunu kolayca gösterebilirdi. Fakat bu takdirde kendisi de bir nevi
kelam ilmi yapmış olurdu. Nitekim kendisinden önce ayni duruma düş
mek tehlikesini gören birkaç din büyüğünün misalini bu eserinde vermektedir. Büyük muhaddis 'Abdarrai}man b. al-MahdJ:24, bir meclis
yapıp, dini hususlarda münakaşa etmek isteyen birine, ~Sen batılı
batıl ile savunacaksın, kelamı kelam ile savunuruz, kalk yanımdan! »
- demiştir 25 • Anşari'nin, bunu bile bile, kelam aleyhinde bir kelam
yapması tabii beklenemez. Diğer taraftan, bu eserinde ra)g'in yalnız
değersizliğini değil, hatta kötülüğünü gösteren birçok sözler nakletmiştir. Bunlardan biri büyük kıra'at alimi 'Omar b. Harun'un 26 şu
sözüdür: - «••• Sonra atar' e baktım, gördüm ki, bu Rabbin aLametidir ... Sonra raYe baktım, gördüm ki, bu hiyle, hud'a, hiyanet, kalp
sıkıntısı ve kötülüklerden birçok şeylerdir ... » 27 Esasen Anşarl'nin yalnız ·
92

Bk. M.

Şerafeddin

[Yaltkaya], Selçuklular devrinde mezahib ( Türkiyat

Mecmuası,

İstanbul, 1925), I, 101-108.
23 Bk. İhşii) al-'ulüm, nşr. 'Orman Amin, Kahire, 19-19, s. 107-113; Türkçeye
tre. Ahmed Ateş, İlim/erin sayımı, İstanbul, 1955, s. 125 v. dd., bilhassa s. 128 v.d.
24 Hayatı 125-198 (052- 814), bk. al-A'liim, IV, 15.
2ö Qamm al-kaliim, Şarkiyat nüshası, VI, 36. (Burada bu eser bahis konusu olunca,
ekseriya Şam'daki Ziıhiriye Kütüphanesi nüshasından istinsah ettirilmiş olup, Şarkiyat
Enstitüsünde bulunan bu nüsha kastedilmektedir. Romen rakamları
eserin bölünmüş
oldugu cüzlere, digerleri de bu yeni kopyadaki sahifelere delalet eder).
26 Hayatı 128 -194 (745- 810). Bk. al-A'liim, V, 230.
27 Şarkiyat Enstitüsü nüshası, VI, 10:
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münakaşayı

kabül

ettiği

malUmdur 28 •

O halde Anşari, sünnet ehlinin büyük bir kahramanı olarak, büsbütün ayrı bir usul takip edecektir: Kelam ile o kadar alakah olmayan
hususlardan başlayarak, bir takım hadisleri ve din büyüklerinin sözlerini nakledecek, kelam ilmini aslından reddedecektir. Bu arada
Anşari naklettiği hadis ve din büyüklerinin sözleri kadar, isnad'larına
ehemmiyet verir. Mesela meşhur sahabeden ctrbaz b. Sariya 'den 29
nakledilen birkaç cü.nlelik bir hadis için, 4 sahife tutan 11 ayrı yoldan gelen isnad'lar vermektedir 30 • Bunun gibi, ileride Peygamberden
duymadıkları hadisleri nakledecek kimselerin geleceğine dair olan hadisi
de, hepsi Abu Hurayra'ye varan birçok isnad'lar ile nakletmiştir 31 •
Yine aynı şekilde, Anas b. Malik'den rivayet ediien meşhUr bir hadis
de tam 10 yoldan nakledilmiştir. Öyle ki /)amm al-kalam okunurken,
insan ekseriya asıl gayenin bir fikrin isbatından ziyade, bir takım
isnad 'ları göstermek olduğunu zannedebilir.
Şeyhülislam Anşari bununla iktifa etmez, arada sırada, isnad zincirinde adı geçen bir şahıs hakkında, birkaç kelime ile, biraz bilgi
verir. Bundan başka kendisinden hadis veya bir söz nakledilen kimseler hakkında, onların rivayetlerinin ne kadar güvenilir olduğunu gösteren, yine isnad'ları ile, bilgiler verir. Mesela Malik ·b. Anas'in kelam
aleyhindeki sözlerini naklettikten sonra, isnad'ı ile «••• İbn Wahb'in
şöyle dediğini duyduk : - 360 alime tesadüf ettim, Malik b. Anas ve
al-Lay! b. Sacd olmasa idi, ilirnde yolumu sapıtırdım » (l)amm al-kalam,
Şarkiyat nüshası, V, 20 v. dd.; krş. Sufyan at-Tawrl için, V, 30;
al-Awzaci için, V, 33 v. d.).
Anşarl bu uzun isnad'ları bilerek kaydetmiştir. Kendisi böylece naklettiği hadis veya söze reddedilemez bir mahiyet kazandırdığını düşünmektedir. Çünkü hadis ilmi ile alakah olmayan bir okuyucu için
o kadar sıkıcı olan bu isnad'lar, onun gözünde aklın prensiplerinden
daha mühim, adeta hususi bir mahiyet taşır ve bu eserinde bu görüşü
ispat edecek sözler de nakleder. Mesela büyük Türk hadis bilgini İbn
al-Mubarak 32 şöyle demiştir: - "İsnad'sız hadis isteyen merdivensiz
28

Bk. aç!·!)ahabi, mez. esr., III, 357 v. d.; M. Şerefeddin [Yaltkaya], mez. makale,

s. 110.
29 Bk, İbn Hişam, Si ra, Kahire, 1355/1936,

IV, 161.
Enstitüsü nüshası, IV, 4-8.
St Aynı nüsha, lV, 15 v. d.
32 Türklerin en eski ve en mühim din bilgini olan cAbdallah b. al·Mubii.rak b.
Wii.Çi~ at-Turki al-Xwarizmi (hayatı 128-181 = 745 -797), bk. ag-Pahabi, mez. esr.,
l, \!50 V· dd.
30 Şarkiyat
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dama çıkan gibidir'' 33; Sufyan at-Tawri de bu hususta şöyle demiştir 34 :
- «<snad mü'mininin silahıdır, silahı olmazsa mü'min ne ile savaş yapar?" Buna yakın olarak Şu' ba şöyle demiştir: - ''İçinde- Q.addatanii,
~addatanii olmayan her hadis çölde kalmış, yanında yularsız bir deve
bulunan bir insan gibidir" 35 • Ihrahim al-tfarbl de - "Bir insanın yanında- fuliin can fuliin olmadımı, ondan ellerinizi yıkayınız" dermiş 36 •
Hatta lbn al-Mubarak bir de şöyle söylemiştir: - "lsniid bence dindendir: isnad olmasaydı, isteyen istediğini söylerdi..." 37 lste bu sebepler ile Anşari, başta kendisi olmak üzere, bir hadis aliminin bütün
taleplerini yerine getirecek tam isniid'lar ile, binnetice doğrulukların
dan şüphe edilemez fikirler nakletmekle, hedefine ulaşmak ister.
Bu usulün tabii bir neticesi olarak, eser büyüklüğüne rağmen,
çok az miktarda sözlerini ihtiva eder. Ancak nakledilen
hadis ve sözlerin seçilmesi Anşarl'nin görüşüne uygundur ve onun
müellif olarak yaratıcı çalışması bu seçmesinde görülür.
Anşari'nin

Kitab /)amm al-kaliim wa ahlih'in, gördüğüm Zahiriye nüshasında
aslının müellifi tarafından 7 "cüz" 'e ayrıldığına dair kayıtlar vardır 38 •
Fakat bu taksim muhteva ile hiç bir şekilde alakah değildir. · Diğer
taraftan bugün elimizde bulunmayan ad-Daqqaq nüshasının ll cüz halinde
yazılmış olduğu malumdur. Ankara Ilahiyat Fakültesi Kütüphanesi
nüshası ise, British Museum nüshası gibi, bir cilt içinde bulunmakla
beraber, iki ayrı c üz halinde istinsah edilmiştir.
K. /)amm al-kaliim, birinci cüzde yalınız müslüman ümmetinin
değil, eski bütün ümmetlcrin, yani dini toplulukların, dinleri hakkında
münakaşa etmeleri yüzünden, büyük felaketiere uğradıklarını, hadisler
aa Mez. nüsha, V, 50: !'L )(,ek-ll
34 Ayn.

J;lAı_ ve krş.
35

nüsha,

V,

0 r;-

J;.J.
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V, 45.

Ayn . nu''sha, V, 4o~ ·.
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VII, 69:

Ayn. eser. IV, 49:
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ile gösteren kısa bir g : rı ş ile ba ş lar . lik ı--. o : ..ııı (: a.J) eski ümmetierin
"i asli m" ve "ittiba·" yolunJ tu t ınayıp, din meseld erini münakaşa ettikleri

için, daHilete uğrayıp, heHik olduklarını, yine bir takım hadisler ile,
gösterir. 2. bölüm Hazreti Peygamberin - "Ben müslümanlar için
Deccal'den ziyade, daliiiete düşürücü (mucfill) önderlerden (imam) korkuyorum" diyecek kadar bunlardan korktuğunu gösteren hadis ve
benzeri sözlere ayrılmıştır. Bunu takip eden bölümler (bab, 3-7), münakaşa ve mugalatanın kötülüklerini, haklı olunsa dahi münakaşaya
girişilmemesini ve Peygamberin Kur'un hakkındaki münaşaları men'ettiğini gösteren hadisleri ihtiva eder. 8. bölüm Kur'un · ın yeter olduğunu
ve hadise (sunna) ihtiyaç bulunmadığını iddia edenlere karşı delilleri
ıçme alır. Bölüm başında iqama dalli tabirinin bulunmasına rağmen,
Anşari burada da yine yalnız hadis ve din büyüklerinin sözlerini nakletmekle iktifa etmiştir . Bu arada hadis bilginlerinin meziyetleri hakkında da geniş bilgiler vermekten çekinmez. Bilhassa Cebrail'in Peygambere yalınız Kur'un ' ı değil, bir takım hadisleri de getirdiğini
gösterir 39 • Bu hususu her halde dinin istinat ettiği esaslardan bahsetmesi gereken Kitab al-qawacid'inde daha geniş bir şekilde anlattığını
sözlerine ilave eder 40,
Dokuzuncu ve müteakip bölümler hadise karşı ra)g ' ı kullananlar
aleyhindeki hadis ve sözleri, din hususunda derinleşmenin doğru olmadığını, kitab ehlinin sözleri ile meşğul olmanın tehlikesini göstermek
üzere toplanmış hadis ve sözlerden meydana gelmiştir. Ankara nüshasının birinci cildinin sonlarında (Zahiriya, dolayısı ile Şarkiyat nüshası buradan başlar) Peygamberin ümmeti arasında mütekellimler, yani
dini hususları akılları ile anlamağa ve çözrneğe çalışacak kimseler
bulunacağına dair hadisleri ve Peygamberin zamanında, görülen benzer
vak'aları sayar.
Bundan sonra (Ankara nüshasında ikinci cildde), sırası ile (tabaqa
fabaqa) din bilginlerinin k e lam ilmi aleyhindeki düşünceleri nakledilir.
Burada da yine kitabın adının gösterdiği asıl mevzudan ziyade, hadis
öğrenmeğe teşvik eden hadisiere daha çok yer verir. Mesela- «Sünnetimi
ihya eden beni ihya eder; beni ihya eden de cennettedin 41 hadisi,
arkasından «Sünneti m ile am el eden beni sever, beni seven cennette
39 İlıibiyat
40 Aynı
41

Fakültesi Kütüphanesi nüsbası, varak 53 b.
nüsha, varak 57 b.

Şarkiyat Enstitüsü nüshası, IV, 54 : ,·1 • J
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hadisi 42 , bir çok uzun isnadlar ile, nakledilir.

lik tabaka sahabelere ait olup, bunlar arasında bilhassa comar b.
al-Xattab ile cAl! l:ı. Abi Talib'in sözleri zikredilmiştir 43 • Burada ikinci
halifenin müteşabih bir ayet hakkında sual soran I)ubay'ı nasıl dövdürdüğü ve onunla beraber oturmağı (mucalasa) yasak ettiği rivayet edilir.
4. halifenin ise, mütekellimleri red için ilk ve güzel sözü söylediği
kaydolunur. Bu da Hakemeyn vak'asında «la Q.ukma illa li'llah ("hüküm
yalnız Tanrınındır"} diyenlere karşı söylediği «kalimatu ~al51?-in urlda
biha batih ("gayesi batı! olan doğru bir söz h) 44 sözüdür. Bu ve müteakip tabaka içinde zikredilen din büyükleri lbn cAbbas, Mucaviya, lbn
Mas' ud, lbn comar v. b.'dır.
Üçüncü ta bakaya comar b. (Abd al-C Aziz ile başlar 45 • Oğullarına
isnad ile rivayet edilen hadisleri öğrenmelerini, bunları «gece odun toplayan kimse gibi toplamaktan > sakınmalarını söyleyen ve «kelam eshabından sakınınız, çünkü işleri reşada varmaz~ diyen Hişam b. 'Abd alMalik ile sona erer. 4. tabaka 46 Malik b. Anas, Sufyan a!-Tawrl, alAwzaci v. b.'larının sözlerini ihtiva eder. Daha önce geçmiş olan «gece
odun toplayan >> (Q.atib al-lay!} ibaresinin manası bu tabaka içinde izah
olunmuştur. Tabakalar böylece devam edip, Eş'arilerin zuhur ettiği 8.
tabakaya 47 ve nihayet Sahl b. Mul)ammed aş-Şuc liikl ile başlayan 9.
ta bakaya gelir 48 • Bu arada, kendi hayatı hakkında, diğer kaynaklar
vasıtası ile çok iyi bilinen bir vak'aya işaret vardır 49 : Hacc için Rey
şehri ne geldiği zaman 50 , fakih A~med b. al-!jasan al-Xamiişi 'nin herkesin huzurunda Eş'arileri tel'in edip, Hanbelileri çok övdüğünü
söyler.
Din alimleri tabakalarından sonra muf:ıaddit, mutakallim ve muxa./ij'leri tel 'in etmenin caiz olduğuna dair bir bölüm gelir 51 • Bunu
«mütekellim ve bid'at ehlinden ilim öğrenmenin rnekruh olduğU» hakıkında bir bölüm takip eder 5 ~. Bu bölümler ile Anşarl'nin kelamcıları
Ş. E. nüshası, IV, 55 : ~~~ J ı..r j\S ~~ 0" J ._5:.,..1 ~lt .5:~ J-" 0,.
Ay m nüsha, IV, 56 - 55.
44 Ay m nüsha, IV, 57.
45 Aynı nüsha, V, 8-17.
46 Ay m nüsha, V, 18- 43.
47 Aym yazma, VI, 59 v . dd.
48 Aym nüsha, VII, 4- 5.
49 Aynı niisha, VII, 9.
50 424 (= 10i13) yılında. Bk. de Beaurecueil, .mez. makllle, M 1 D E O, IV, 1B8.
5! Aynı nüsha, VII, 15- 25.
52 Aym nüsha, VII, 26 v. d.
42

43
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yalnız zernınetmekle kalmayıp, onları

cemiyetten hariç bırakmağa, hatta
onlara hayat · hakkı tanımamağa çalıştığı görülür. Burada mesela
Yahya b. cAmmar'ın ray) ehlinden bir hadis yazmış ise, Allahın parmaklarını kesmesini dilediği sözü 53 ile AI:ımed b. l:fanbal'in «ra)y eshabından hiç bir şey sorulmayacağı» sözü nakledilmiştir.
Müteakip bölüm 54 «iyi bir sünnet tesbit veya böyle bir sünnete
davet edenin adının ta'zimi» hakkındadır. Burada - «sünnetimden bir
sünneti ihya eden beni ihya eder .. » mealindeki hadis ile benzerleri,
bir çok uzun isnad ve yollar ile, rivayet olunur. Bölümün sonunda~
islamiyette birer fitne telakki ettiği ilk kelam cereyanları, Cehmiye,
Kaderiye ve Mu'tezile hakkında kısa bilgiler verilir ve bunların nasıl
dini yıkmak istedikleri gösterilir 55 •
Bundan sonraki çok kısa bölüm 56 Es' ari kelamının zikrine tahsis
edilmiştir. Bütün eser içinde sırf Anşari'nin sözlerinden meydana gelen
yegane kısım budur. Anşari'ye göre, Eş'arilik gördüğü tazyik karşı
sında kendini gizleyen ve başka bir ifade · şekline giren cehmilikten
başka bir şey değildir. Kendisinin bu son fıkranın tekfiri hakkında
bir eseri olduğunu hatırlamak gerekir. Ona göre, Eş'arilerin iddiaları
nın hulasası şudur 57 : «Gökte Allah, al-Ravçla "da Peygamber, yer yüzünde Kitab yoktur» 57 a. Bu bölümün sonunda, başka bir münasebetle daha
53 Aynı
M Aynı
55 Aynı
56 Aynı
57

nüsha, VII, 34 v. d.
nüsha, VII, 36 - 50.
nüsha, VII, 44- 50.
nüsha, VII, 51 - 55.

Aynı yazma, VII, 55: '";')
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67a [Anşllri bu ağır itharnları bir başka münasebetle, 459 (1066) yılında. Melikşah
Kara Arslan Kavurd'un isyanını bastırmak için Herat'a geldığİ zaman, Nizamülmük'ün
huzurunda toplanan alinler arasında Bağdad Nizarniye medresesi müderrislerinden Abu'lQ<.lsim ad: Dabbüsi'nin suali Üzerine de ileri sürmüştü (bk. İbn Racab, Tabaqiit, I, 69
v .d., buradan naklen M, Şerefeddin [ Yaltkaya], anılan makale, s. 110 v .d. ve krş. de
Beaurecueil. M I D E O , V, 80 v.d.). Fakat mesl'le, Anşari'nin kabul ettiği esaslar
dolayısiyle, biraz açıklanınağa muhtaçtır. Bilindiği Üzere, bilhassa Ta~a suresindeki "Rabman arş Üzerine oturdu (istawa), (Qur)iin,
5) ayetindeki istawa (oturdu) kelimesini.
benzerleri gibi, hanbelilerio aynen kabul etmelerine karşılık, eş'ariler mecaz! olarak
anlamak isterler ve ~.unun sonucu olarak, "Allah gökte, arş üzerine oturmuştur" demezler; bundan da hanbeliiler, bu arada görüldüğü gibi Anşari, bunların Allahın gökte bulunmadığı iddasında oldukları sonucunu çıkarmışlardır.
Kur'an'ın mushafta olmadığı iddiasını Eş'ari asla iler sürmemiştir. Allahın sözlerini
araı sayıp, arazın baki kalması mümkün olmadığı içio, Kur'an'ın da bugün baki ve
mevcut olmadığını söyleyenler Bağdad mutezllileridir.
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kaydettiği şu itharn yer alır
İstindi yapmadığı,

57

«Başları olan cAll b. lsmacll al-Aşcari'nin
abdest almadığı ve namaz kılmadığı müslümanlar
58 :

arasında şayi olmuştur. >>

Yine bir başlık taşımayan sonuncu bölümde, · «Üç tehlike vardır:
uyulan istek, tabi olunan arzu ve insanın kendi kendini beğenmesi ı>
hadisi 59 ile «İslam garip olarak meydana çıktı, evvelce olduğu gibi,
yine garip olacaktır. Ne mutlu gariplere !» hadisi türlü yollar ile naklolunur. Son hadisteki «gariplen> kelimesi için Peygamber tarafından
verilmiş olan « İnsanlar bozulduğu zaman salih olanlardır» izahı da,
ondan fazla yoldan, rivayet edilmiştir. Bunu müteakip, al- Tawwazl'nin
- «İnsan ekmek ve etten çok ilme muhtaçtın 60 sözü kaydolunur. Bir
münasebetle Peygamberi /görmediği halde, Kitab'a inanıp, onu tasdik
edecekterin sahabeden daha iyi olduğu hakkındaki hadis (Ş. E. nüshası,
VII, 64 v. d.) ile <<sünnete tutunan cennete giren hadisi (Ş. E. nüshası,
VII, 68) gelir. Eser, yine bir isnad ile nakledilen Hazret-i ' Ali'nin bir
duası ile 61 sona erer.
Kitiib Damm al-kaliim ua ahlih'de kelam ilmi bir bid'at olarak da
tenkit edilmektedir. Bunlar arasında Malik b. Anas'in şu sözleri kaydolunabilir:- «Bid'atlerden sakınınız ... Bid'at ehli Allahın adları, sıfatları,
kelamı, ilmi ve kudreti hakkında konuşan (y..ıtakallamiin) kimselerdin 62 •
Anşari'nin kelam ilmi aleyhinde toplamış olduğu sözlerden birkaç

Rawda'da, yani Medine'deki mezarında Peygamberin mevcut olmadığı meselesine
gelince, Eş'ari böyle bir iddiada da bulunmamıştır. Bu iddia, yani ölü duygu ve bilgiden mahrum olduğu ve bu iki vasfı bulunmayan peygamber olamayacağı için, Hazreti
MuQammad'in de şimdi peygamber olmadığı iddiası, Kerramiye fırkası mensuplarının iddiasıdır, Eş'ari ile hiç bir ilgisi yoktur, bk. M.Ş. [Yaltkaya], anılan makale, s. 111,
not 1)].
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tanesini burada zikretmek yerinde olacaktır. cAbd Allah b. Da~üd,
Sufyan at- Tawrl'ye - «Kelam nedir?»- diye sormuş, o da - ~ Batılı
bırak, sen neredesin, Hak nerede? Sünnete tabi ol ve batılı bırak!» 63
demiştir. Malik b. Anas - «Kelam ile din arayan zındık olur, kimya
ile servet arayan da iflas eden 64 demiştir. Abu tfanlfa de şakirdlerini
fıkıh öğrenmeğe teşvik, kelam ile uğraşmaktan menederdi 65 • Nu~ al-Camic
Abü I:lanlfa'ye arazlar ve cisimler hakkında halkın ihdas etmiş olduğu «kelam >> hakkında sual sormuş, o da - « Feylesofların sözleridir,
atar'i ve selefin yolunu takip et, bütün muhdeslerden sakın, çünkü
bunlar bid'attin demiştir. Al-Muzani imam al-Şafici'ye bir kelam meselesi sormuş, o da - <<Yanlış yaptığım zaman yanlış yaptım diyeceğim
bir şey sor, yanlış yaptığım zaman küfretti m diyeceğim bir şey sorma,
cevabını vermiştir 66 • Yine al-ŞaHi kelam ehlinin döğülüp, teşhir edilmesi hakkında bir hüküm vermiş olduğu gibi 67 , - « İnsanlar kelam'da
ne olduğunu bilselerdi, arslandan kaçtıkları gibi, ondan kaçarlardu 611
demiştir. Meşhur al-Cunayd - «kelam'daki en küçük şey Rabbin heybetinin kalpten çıkmasıdır; kalp heybetten mahrum kalınca, imandan
mahrum kalın 69 demiştir.
Bütün eserin bu kısa gözden geçirilmesi göstermektedir ki, /)amm
al-kalam wa ahlih yalnız bir mevzfı hakkında yazılmış değildir. Nakledilen hadis ve sözlerin eserde işgal t.ttiği yerlerin nisbetine bakılırsa,
Anşari'nin kelaw aleyhindeki fikirlerden başka, başlıca şu hususlarda
israr ettiği görülür :
a) Hadisin ehemmiyeti. Anşari, bu hususta, kelam aleyhindekinden fazla hadis ve söz toplamış ve her vesile ile buna misaller ver63
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59

miştir. Mesela, Şarkiyat Enstitüsü nüshası IV, 18'de hadis öğrenenlerin
ahirete Kur'an ile geleceklerine dair bir hadis vardır; V, 2 v. dd. 'da
Abu '1-'Aliya'nin - «Sünneti öğreniniz, çünkü peygamberinizin sünneti
doğru yoldur (şirl!l mustaqlm)» sözü vardır. V, 9S'te Yazid b. Zarl' 'in
- «Her din in atlıları vardır, bu dinin atlıları isnad eshabıdır» C..:r.) . . ~ı
-~~·lj . ..J\1 lo~..ıo ..)L.) _, ..:ıL.~;) sözü , Waki' 'in « Hafızların anı!.. "11 ._,l~
.
ması zamanında rahmet inen (V, 44) sözü v. b. Hadis alimlerinin
menakip ve meziyetlerine dair !'.Ik-sık verilen bilgiler de bunlara
eklc.ıebilir.

b) Hadis öğrenmeğe ve öğretrneğe teşvik. Buna dair de pek çok
söz nakledilmiştir ki, yukarıda anılaniara şunlar ilave oiunabilir: Peygamber bir gün - •Halifelerime rahmet olsun» dedi. Kendisine halifelerinin kim olduğu sorulunca, - <<Sünnetimi sevenler ve bunları halka
öğretenlerdin dedi 70 • İmam al-Şafi' i-·· •Hadis okumak nafile (tctc.uu.u' )
namazından daha iyidin 71 , Abu '}\şim - «Hadis arayan, dünya işlerinin
en yükseğini aramış olur; bundan dolayı insanların en iyisi olmak gef"ekirl» 72, Sahl b . ' Abd Allah al-Tustari - «Dünya ve ahireti isteyen haais
yazsın » 73 demişlerdir.
c) Sünnete riayet etmenin te'min edeceği sevaplar. Örnekleri evvelce
verilmiştir.
Bunların yanında, üzerinde ısrarla durulan, fakat münferİt kalan hadisler de vardır. İmam al-Şafi ' l'nin - <<Sünneti korumak cihaddan daha
iyidir» sözü ile eserin sonunda bulunan ve insanın kendi kendini beğen
mesinin büyük bir tehlike olduğunu anlatan hadis.

Bütün bunlar, bizzat Şeyhülislam'ın hayatında sıkı sıkıya bağlandığı
esasların ifadesidir. Kendisi büyük bir hadis alimi ve kendini Kur'un
ve sünnete tamamiyle teslim etmiş bir dindar olarak, bu esaslar dahilinde hareket etmiştir. Dini bozacağına kanaat getirdiği fikirler karşı
sına bu esaslara inanan ve icaplarını yerine getiren bir insan olarak
çıktı . Maruz kaldığı güçlükterin tesellisini çok sevdiği «hadis»de buldu.
70 Aynı

nüsha, IV, 53 v. d.
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73

Aynı

nusha, VI,

54:

.;-';.--~ \_, l:'..JI

.)\) ı:_... : J_,~• . _.ll\ ~~ j . ,}+-'

J-~ -"!.di.,...._, ,_,:a;I_, ;U ':"'..i.OI: J~_ :.l)7 t1J.I :ve krş. V, S ... ~, .~ll ~

.~~..J.I J"' ~ j_..J\_,

-si)\

, ı"' )f '-1)\:o..:-)ll, ... .;J;..• .ll ~.•_•...ıl, ._.Jlk ıJ 1

60

AHMED

ATEŞ

16]

Bununla beraber bugün tasavvuru güç bazı vicdani endişelere düşmüş
ve kendini, din düşmanlarının reziletierini ilan etmekle, bir nevi gıy
bet (ğiba) kusuruna düşmüş gibi görmüştür. Bunun cevabını da, münferİt
olarak naklettiği dasik bahis konusu olunca gıybet yoktur» 74 hadisi ile
cJsa: b. Yunus'un - .Cehmiler ile beraber bulunmayınız, işlerini bilmeleri ve çekinmeleri için halka açıklayınız 75» v. b .. sözlerinde bulmuştur. O
halde Kitiib /)amm al-kalam u a ahlih, yalnız kelam ilminin ve mütekellimlerin zemmi hakkında meydana getirilmiş bir eser olmayıp, Şey
hülislam Anşarl'nin gayretli çalışmalarının, din uğrunda mücadelelerinin ve karşılaştığı güçlüklere karşı yılınadan mukavemet göstermesinin
sırlarını, bütün bunların vicdani ve ahlaki yüksek esaslarını izah eden
bir eserdir.
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