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Kendisine Atfedilen Sozler Zemininde
imam ~afii'nin Akidevi Gorii~leri
Prof. Dr. Mehmet Ali Biiyiikkara·

Ozet
imam $affi'nin akidevi gorii~lerini yans1tan ona aidiyeti. kesin bir metnin
elimizde bulunmamas1, bu biiyiik fikih aliminin inane; konulan iizerinde hie;
konu~madi~ anlamma gelnlemektedir. El-Fikhii'l-Ekber adiyla ona isnat edilen ·
eser, muahhar bir donemin iiriiniidiir ve $affi'nin degil E~' ariligin gorii~lerini
yans1tmaktadrr. Fakat $afii'nin menklbelerini kaydeden eserler ile tabakat kitaplan ve ibn Batta, Lalekai, Herevi, ibn Kudame gibi hadis taraftarlanrun iti.kat
konulan iizerine yazdJ.klan eserlerde $affi'den birc;ok nakil yer almaktadrr. Bu
nakiller, imam $affi'nin itikadi konularda genel olarak Ashab-1 Hadis'in gorii~
lerini benimsedigine delalet etmektedirler.
Abstract
Al-Shafii's Opinions on the Subjects of Belief (a_qaid) According to Words
Attributed to Him
Unfortunately it is not known any book or pamphlet of al-Shafii that reflects
his opinions on the subjects of belief. A book called al-Fiqh al-Akbar which was
attributed to him is a product of later periods and it reflects the Asharite thought rather than al-Shafii's one. In spite of this fact, it is still possible to trace
back his opinions in some works recording his biography (tabaqat) and laudable traits (manaqib). Besides, in the works of some traditionalists such as Ibn Abi
Hati.m, Lalakai, Hakkari and Harawi, there are many narrations pointing to his
views on creed. After appealing to ·all these sources, we have reached in this
study the conclusion that al-Shafii had opinions that were very similar to those
of the traditionalists (Ashab al-Hadith) of his time.
Girl~

imam $afii'nin akidevi gorii~lerini yans1tan ona aidiyeti. kesin bir metnin
elimizde bulunmamas1, bu biiyiik fxkth aliminin inane; konulan iizerinde hie;
konu~madi~ anlamma gelmemektedir. Ttpkt imam Ebu Hanlfe ve imam
Malik'in yapt1~ gibi $afii'nin de, doneminde miizakeresi yaplian inane; konulanna clair kendi gorii~lerini bildirmi~, ihtilafu meseleler iizerinde hangi tarafta
oldugunu belirgin kliacak beyanlarda bulunmu~ olmas1 gerekir. Ona Ebu Hani-

·Marmara Universitesi ilahiyat Fakilltesi Ogretim Uyesi. E-mail: mbuyukkara@marmara. edu. tr

332 1Uluslararns• Imam $afii Sempozyumu

.fe'nin eseri ile aym ach ta§Iyan el-Flkhii'l-Ekber adh bir kitap dahl isnat edilmi9tir. Ne ya.ZI.k ki bu kitabm ona aidiyeti. sahih degildir ve sonradan yaztlru& neredeyse kesindir. Dola}'lSiyla $afii'nin akidevi gorii~lerini tespit i\ffi ba~vurabi
lecegi.miz kaynaklar olarak geriye, ona dair me~beleri kaydeden eserler ile
tabakat kitaplar~ kalmaktachr. ibn Ebl Hati.m, Beyhaki ve Abbadl'nin kitaplan
bu tiir eserlerdendir. Bunlara ilaveten Acurri, ibn Batta, Lalekru, Herevi, ibn ·
Kudame gibi hadis taraftarlm iti.kat konular~ iizerine yazchkl.ar~ eserlerde
$afii'den bir~ok nakil yer almaktachr. Onun sadece iti.kadl go~lerini biraraya
geti.rmeyi deneyen Hekkan ve Berzenci'nin risalelerinin giiniimiize ul~IIU§
olmas1 ar~tuma.o:uz a9smdan aynca bir ~anst:Lr. Ku~kusuz ki tiim bu eserlerde
$afii'nin agzmdan nakledilen rivayetlerin ona aidiyetlerine ~iipheyle yakl~mak
gerekir. Fakat bu nakiller arasmda bir mutabakatm bulunmas1 durumunda,
y~adi& donem zarfmda $afii'nin ili~kileri ile, durdugu sosyal ve i.lml zemin de
dikkate almmak sureti.yle onun akidevi gorii~lerinin bir ~en;evesini 9zmek,
bunun iizerinde bir ~a denemesinde bulunmak ve d~unun achru koymak
sarunz miimkiin olacakt:Lr.
1-Ashab-1 Hadis'in Bi.r imanu Olarak imam $afii
Naslrii's-siinne (siinneti.n destek9si) lakaph imam Muhammed b. idris e~
$affi'nin (o. 204/820) Hicaz' daki ilk hocalar~, Malik b. Enes (o. 179/795) ve Siifyan b. Uyeyne (o. 198/813) gibi Ashab-1 Hadls'in en onde gelen simalar~yru.
Bunlar ~mda kendilerinden hadis dinleyip ilim aldt& seksen kadar a1imih
biiyiik boliimiiniin de ayru ekoliin mensuplar1 olduklarmt bilmekteyiz. Bu ted- .
ris ba& $affi'nin akidevi gorii~lerinin olu~umuna muhakkak tesir etmi~ olmalichr. 0 Ashab-1 Hadls'in ~ohretli bir mensubu olarak zamanmm i.lml ~evrelerin
de kendisine miimtaz bir mevki e~ti.. $ehristaru (o. 548/1153) Ashab-1
Hadls'i ~u ~ekilde vasfetmektedir:
"Ashab-1 Hadls, Malik b, Enes, Muhammed b. idris e~-$afii, Siifyan es-Sevri,
Ahmed b. Hanbel ve Davud· b. Ali b. MuhaJI'llrted el-isfeharu'nin taraftarlanndan olu~an Hicaz ehlidir. Onlara, hadis tahsili, rivayet nakli ve dinl hiikiimleri
naslar iizerine bina etmekle me~gul olmalar1 nedeniyle Ashab-1 Hadls ad! ve.:.
~tir. Onlar bir konuda ·bir haber ya da bir eser bulduklarmda celi ve hafi
kiyasa ba~vurmamaktachrlar". 1
imami-$il miielli.flerden Nevbahti (o. 300/912) ile Sa' d el-Kummi (o. 301/912)
de imam $afii'yi Ashab-1 Hadls'e dahil etmektedirler. Onlar, kendisine H~viy
ye aru da verildigmden bahsetti.kleri Ashab-1 Hadls'in, Siifyan es-Sevri, $erik b.
Abdullah, ibn Ebl Leyla, Malik ve $affi gibi ~ahsiyetlerden olu~tugunu bildir-

• $ehristaru, el-Milel, i, 243.
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mektedirler. 2 ismaili-$i1 mueliif Ebu Hatim er-Razl'nin (o. 324/936) tasnifinde
ise Asha.b-1 Hadls'in, aynca Ha~viyye, Mii~ebbihe, $ukkak, Ma.J.ikiyye ve $afiiyye gibi adlarla bilindigi kaydedilmektedir. Ebu Hatim'e gore, $afiiyye'nin de
aralannda oldugu bu gruba Ashab-1 Hadis denilmesi,
" .. rey ve kiyas1 inkar etmelerinden dolaytdrr. Onlar, 'Resillullah (s. a. v. ),
sahabe ve tabiinden bize rivayet edilenlere ve flklh, helal ve haram mevzulannda onlardan gelen hadislere uyanz; reyimizle la.yas. yapmamiz bize caiz olmaz' derler. Onlara Ashab-1 Hadls ve Ashab-1 Eser denilmi~tir. imarun soz ve
amelden olu~tugu ve Kur'an'm mahluk olmadxgt iizerinde icma halindedirler
ve Kur' an' m mahluk oldu~u soyleyenleri tekfir etmektedirler". a
Adx ge<;en $i1 miielliflerin $afii'yi ve digerlerini Asha.b-1 Hadis'in bir iist
grubu olarak kaydettikleri Miircie' den saymalan ise, irca kavramma Siinni terminolojideki anlammdan farklx bir anlam yiiklemelerinden kaynaklanmaktadrr.
Onlara gore Miircie, Hz. Ebubekir ve Hz. Omer'i Hz. Ali' den dah.a iistiin gorenlerin ve hilafetin tarih srrasrm me~ru kabul edenlerin ortak ismidir. 4 imam $afii
de, ileride kaydedecegimiz gibi Siinniligin bu genel go~iinden ayn1marm~hr._
Hadislere ve siinnete uymarun liizumu hakla.nda $afi1' den nakledilen rivayetlerde, onun Asha.b-1 Hadls'ten sayilmasma neden olacak unsurlan biitiin
a<;Iklxgtyla gorebilmekteyiz. Taberam'nin (o. 360/970) rivayetine gore Abdullah
b. Ahmed b. Hanbel, babas1 Ahmed b. Hanbel'e (o. 241/855) hit.a ben $afi1'nin,
"Si.Zler sahih n~disleri bizlerden daha iyi bilmektesiniz. Eger sahih bir hadis
tespit edersen bana da soyle ki onunla amel ede~. Hadisin Kufe, Basra ya da
$amhlardan aktanhyor olmas1 onemli degildir" dedigini nakletmektedir. s 6grencisi Reb!' b. Silleyman' dan (o. 270/883) nakledildigme gore $affi bir hadis
rivayet ederken orada bulunanlardan birisi bu hadisle amel edip etmeyecegini
ona sormu~; o da, "Ben ne zaman Hz. Peygamber' den bir hadis nakledip onunla
amel etmez isem bilin ki delirmi~im demektir" diye cevap vermi~ti. 6 Abdullah
b. Ziibeyr el-Humeydi (o. 219/834) de bir ba~ka miinasebetle $affi'ye ayru soruyu
yoneltmi~ ve ''Resillullah'tan bir hadis duyacagtro da onunla amel etmeyecegim
oyle mil Beni kiliseden ziinnarla <;Ikarken mi gordiin?" cevabrm almi~h. 7
$afi1, ~,Asha.b-1 Hadls'ten birisini gordiigumde sanki Hz. Peygamber (s. a. v.
)'in ashabmdan birisini gormii~ gibi oluyorum" demi~, 8 siinnet konusunda bu

z Nevbahti, el-Fark, 6-7; KUJIUI1l, el-Maki/liit, 5-6.
Ebu Hatim, Kitiibii'z-Zfne, 267.
4 Bkz. Kitiibii'z-Zine, 264-5.
s ibn Ebi Hatim, Adiib, 95.
.
6 ibn Ebi Hatim, Adiib, 93; Beyhakl, Meniik1b, i, 474; Zehebl, el-'Wiiv, 165.
7 Beyhakl, Meniilab, i, 474.
s Beyhakl, Meniilab, i, 477; ibn Kes1r, Meniilab, 187; ibn Racer, Tevii!f, 110.
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cemaatin g6rii~ii iizerine oldugunu ba~ka bir vesileyle sarahaten belirb:ni~ti. 9
Onun, muhtemelen kendisini de bir mensubu sayrug-t Ashab-1 Hadis i~erisinde,
hadislerin kabulii hususunda yer yer beliren usillsiizliik ve 61-;i.isiizliikleri
onaylamaruguu tahmin ediyoruz. Onun "ha~vi"ligme clair kaynaklarda hic;bir
kaydm bulunmamas1 bu zanrunuz1 gii9endirmektedir. Ebu Hatim'in ifadesiyle,
dogru veya yanh~ her hadis diye i~itilen ~eyi 61-;i.ip bi~eden si.innet ~erc;evesi
ic;erisine alan ha~viyye mannguu10 imam $afii'nin onaylamas1 mi.i.mki.in degildi.
0, miisliimanlarm Hz. Peygamber'in si.innetini Allah'm kitabrm kabul edi~leri
gibi kabul etmek zorunda olduklarrm bir taraftan kuvvetle vurgulam1~, diger
taraftan ise belli bir fiili uygulamanm Hz. Peygamber'in siinneti olarak kabul
gormesi ic;in bu uygulamanm sahih isnada sahip bir hadis delili ile desteklenmesi gerektigi. iizerinde 1srarla durmu~tu. DolaYJStyla $afii'ye gore boyle bir
destek olmadan herkesin her yapbgma si.innet demesinin tarihl ve ilmi bir degerinin bulunmamas1 gerekir. 11
Ha~viligm Ashab-1 Hadis ic;erisindeki b~ka bir boyutu, suf baz1 rivayetlerde
nakledildigi. gerekc;esiyle ha~v olan ~eylere, yani akla aykm, liizumsuz ve faydaslZ inanc;lara inanmak ve bunlan iman. prensipleri olarak kabul etmekti. 12 Bu
durum daha c;ok Allah'm haben slfatlan ve ahiret ahvali ile ilgili konularda
ortaya c;tklyordu. bmegm $afii'den de ders alrm~ olan Ahmed b. Hanbel ha.kkmda ha~vilik iddi~an bulunmakta, 13 fakat $afii hakkmda benzer bir ithama
kaynaklarda rastlanmamaktadtr. 0 a~ag-tdaki ilgili boliimde belirtilecegi. ~ekil
de, haben slfatlarda kelamalarm tevil yonetimine ba~vurmayarak slfatlar hakkmda varid olan la.bzlan oldugu gibi tasdik eb:ni§, ancak bunlarm keyfiyeti
hususunda te§blh ve tecsiln ihtimalli manalardan kac;mmak suretiyle tenzihc;i .
bir yol izlemi§ti.
$afii'nin, kendi zamanmda ilmi gi.indemi me~gul eden kelami konularda gorii§lerini klsaca bildirmekle yetinmesi, meseleler iizerinde derin tartl~malara
girmemesi de Ashab-1 Hadis'e 6zgi.i malum tufuma uyumlu bir yakl~rmru. 0
~ag-tda degmecegi.miz iizere zaten bu manada kelam yapmayt tasvip etmiyordu. Cimau'I-ilm adh eserind~ ehl-i kel§mt (Mutezile) ve ehl-i reyi (Hanefiyye)
hedef almas1 ise kelami meseleler iizerinden yapllan bir tarb§mayla alakal.t degildi. Bu risalesinde $afii, aru gec;en kesirnlerin hadisleri kabul §artlarrm tartl§-

Hekkan, i'tikfid, 17; Zehebi, el-'Wiiv, 165; Ibn Kudame, isblit, 180-1; Ibn Kayyun, lctimfi', 56.
Ebu Hatim, Kitabii'z-Zine, 267.
11 Bu konuda bkz. Watt, islam Dii~iincesinin T~ekkiil Devri, 319. Watt'm tespitlerine kaynakhk eden
mevzular er-Risn/e'de yer almaktad.ir. Bkz. !;)afii, er-Risfile, 42-54,159-160.
u "el-H~iyye: E/lezlne yu'minune bi h~i'l-i'tikiidfit ey et-tez.eyyiid fi'l-mrt'tekiidat bi ziyfidfitin htllfilifii'l'akl ve kad ce'nlilltrt ke usuli'd-dln". Referanslar ve a~amalar i9Jl bkz. Hiiseyin Hansu, Mutezile ve
Hndis, 281-3.
13 Bu iddiaya mesnet te§kil eden baZJ. rivayetleri i~ bkz. ibn Ebi Ya'la, Tabakfitii'l-Hanabile, i, 28-9.
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maya a9JU§; bu arada icma konusunu da giindeme ta§lml§tl. 14 Gi.iniimiize
ula§mayan er-Red 'ala ibn illeyye adh eserinde15 ise hedefindek:i isim, Irakh
hocalanndan ismail ibn Uleyye'nin oglu olan Mutezile kelamas1 ibrahim b.
ismail ibn illeyye (6. 218/833) idi. Bu §ahls Kur'an'm mahh1k oldugu iddiasmm
propagandasm1 yapmasmdan dolaYJ. Celuni olmakla itham ediliyordu. 16 Fakat
elimizde olmayan bu risalede de ~afii'nin, kelanu bir mesele iizerinden degil de
b.kJh usilliiyle alakah bir konuda ibn illeyye'yi tenkit ettigi kanaatini ta§tyoru.Z.
Zira ibn illeyye'nin, haberlerin sahih kabul edi.h:nesi ic;in haberin birkat; farkh
tarlkten nakledilmesi gerektigini ilk s6yleyenlerden birisi oldugunu biliyoruz. 17
Hadislerin kabul §artlan ve bu arada saYl §arh ~affi'nin 6nemle iizerinde durdugu usill konulanndanch ve ach get;en risalede ~affi, Cimau'l-ilm'de yapt:I~
gibi muhtemelen bu mevzuyu ele alml§tl.
Yine ona isnat edilen ancak giiniimiize ula§mayan, biri niibiivveti inkar
eden Brahmanistlere cevap ve niibiivvet inanaru ispat niteliginde, digeri de erRed 'ala Ehli'l-Ehva konulu ik:i eser hakkmda sagb.kh bir degerlendirmede .bulunmak. muhtevalan bilinmedigi ic;in zor g6ziikmektedir. Abdiilkahir Bagdad.i'nin (6. 429/1037) bu eserlerin kelama dair oldugunu kaydetmi§ olmas1, 18
· bunlarda kelam yapllch~ §eklinde anla§tlmamahdrr. Bagdad.i, Ehl-i Siinnet'in
kelam ile me§guliyetini saha.be devrine kadar geriy~ g6tiiriir ve bu noktadan
ba§layarak 6zetle Si.i.nni kelfurun geli§imine deginir. Soma Bagdad.i bu kurgusu
baglammda, "Kaderiyye'ye ret" gayesiyle yazllchii;ml s6yledi~ Ebu Hanife'nin
el-Flkhii'l-Ekber'l.yle birlikte ~affi'nin soz konusu ik:i eserini zikreder. Oysa elim!zdeki el-Flkhii'l-Ekber'i kelam usilli.iniin bir iiriinii saymak miimki.in degildir. Eger $afii'ye aidiyetleri gen;ek ise soz konusu eserlerin de txpkl el-Flkhii'lEkber gibi basit ve muhtasar akaid risaleleri olmalan muhtemeldir. Malum
haliyle inant; meselelerini anlamanm farkb bir usillii olarak kelam, ik:inci hicri
asrrda Mutezile'nin elinde kullanllmaktaych. Ashab-1 Had.is'ten MaJ.ik ve $afii,
hatta Ashab-1 Rey' den Ebu Hanife gibi ikinci asrr alimleri ise bu usillii hit;bir
§ekilde onaylamamaktaych.
Aynca oz.e llikle Si.inni kelamda Ciiveyni (o. 478/1085), GazaJ.i (o.
505/1111), $ehristaru (o. 548/1153), Fahreddin Razi. (6 .. 606/1210), Amid!
(o. 631/1233), Beyzavi (o. 685/1286) gibi E§' an paradigrnarun kuruculan
ve onernli simalarmm $am mezhebi mensubu olmalan nedeniyle imam
14 Bkz. $afi1, Cimiiu'l-ilm, el-Umm i9rlde, vii. cilt, 271-289. sayfalar arasL Bu risalenin Tiirk~e ~evirisi i9rl
bkz. 0. $ahin, M. Yayh (~ev.), "Cimau'l-ilm: islam Hu.kukunun Kaynaklart Ozerine Ba.u Tar~malar'',
Ondobtz Mnyzs Uuivers_itesi ilalliynt Fnkiiltesi Dergisi, 17 (2004), 321-362.
ts i:bnii'n-Nedim, Fillrist, 298.
t6 Zehebl, Miziiu, i, 20; a. mlf., Siyer, x, 24.
17 Bkz. Ayhan Tekine~, Bilgi Knyungt Olarak Hadis, 41. $afii-i:bn Uleyye i.li§kisi ile alakah soz konusu
kanaatimizi destekleyecek bir rivayet i9rl bkz. Beyhaki, Meuiihb, i, 457; Herevl, Zemm, iv, 276-8. ·
. 1s Bkz. Bagdad1, el-Fnrk, 322.
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$affi'nin de Si.i.nni kelamla bir §ekilde miinasebetinin bulunmas1 gerektigi
§eklindeki bir degerlendirmenin isabetli olmadl~ a9khr. Siibkl'nin Tabakat'mda19 $affi ulema i<;erisinde sayllan ancak hakkmdaki bilgilerden
<;agda§1 oldugu bir<;ok mezhepda§mm yaph~ gibi E§' ariligi benimsemectigi, bilakis Ashab-1 Hadis'in usilliinii izlectigi anla§Ilan Ebu'l-Hasan
Muhammed b. Abdillmelik el-Kereci (o. 532/1137-8), giiniimiize ula§mayan el-Fusul fi'l-Usill 'ani'l-Eimmeti'l-Fuhilllli;amen li Zevi'l-Bida' ve'lFudill adh eserinde bu durumu konu e~tir. Kereci bu baglamda kendilerini $affiyyii'l-mezheb gosterip akaid konularmda E§'ari gorii§lere
tabi. olanlan ele§tirmektedir. Bu durum Kereci'ye gore z1tlarm birlikteligidir ve $affi'ye mensubiyetin kesilmesi manasma gelmektedir. Zira $am' den itikadl konularda nakledilen haberler, soz konusu <;iff: tarafh mensubiyetin imkansiZh~ gerektirmektedir. 20
.A§a~da da aynnbs1yla goriilecegi iizere, kendisine isnat ectilen gorii§ler
zemininde imam $afii'yi Ashab-1 Hadls'in bir mensubu saYm.ak isabetli olacakbr. 21 Onun fikih usiiliinde klyas ad! altmda re'ye belli bir yer a<;an metodolojisi
di.kkate almdt~da, Ebu Zehra'run da J:lakh olarak tespit ettigi gibi $afii, Ashab1 Rey'in ftklu ile Ashab-1 Hadls'in ftkluru kendi bkhmda yakmla§tn:rm§, belki de
bulu§turmu~tur. 22 Baz1 Ashab-1 Hadls mensuplanna hitaben soyledigi "sizler
eczacrsrmz, bizler ise tabipleriz" sozii, 23 zaten onun ftkhederken sadece rivayetlerle iktifa etmedigini sarahaten gostermektedir. Akidevi konular ac;tsmdan ise
ayru degerlendirmeyi yapmak zor goriinmektedir. Bilhassa iman nazariyesinc;ie
ameli imandan sayan kanaati ve bidatc;t saydl~ aklmlara ve kelamalara olan
sert muhalefeti ile $afii, Ashab-1 Hadls'in tipik bir mensubu olarak temayiiz
etmektedir. Ancak bu mensubiyet, yukanda albru 9-zdigimiz gibi h~viyye
a~trili~ ihtiva etmemektedir.

Tabaklit, vi, 137-147. Kereci'nin st.fatul.l§h bahsinde te~bihe kapt a~an ve yine E~'ariligi bidat
flrkalan arastnda sayan beyitlerini Siibki tenkit etmektedir, bkz. a.g.e., vi, 141-6.
211 Kereci'nin kaytp olan eserinden yaptlan bu almb.lar i9n bkz. ibn Teymiyye, Mecmii'u Fetevii,
iv, 175-7.
21 Safii'nin gorii~lerini mukayese maksadtyla Ashab-t Hadis'in itikat konulanndaki temel fi.kirlerini
toplu halde "gormek i9Jt bkz. E~'an, Maktt/fitii'l-isliimi!f!Jin, 170-3; Kutlu, islam Dii~iincesinde hk Gele19 Siibki,

nekfiler, 67-72.
Ebii Zehra, imam $aft!, 74-5. Hallaq'a gore $afii, "reyd.lik ve hacllsc;iligin emsalsiz bir sentezin.in"

22

ilk aclmuru atan veya bunun ilk onerisini yapan ki¢dir. Safii'nin blahta ktyasm gerekliligi iizerindeki tsran, Hallaq'm deyimiyle, onun "hadis9 arkad~lanna bir ihaneti" oldu. Bkz. Hallaq, "Safii
Hukuk il.minin Ba~miman rmydt?", 59, 71.
23 Herevi, Zemm, iv, 275-6; Zehebi, Siyer, x, 23.
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2-imam ~affi'nin Akidevi Gorii~lerinin Yer AldJ.gi. Kaynaklar
imam ~affi'nin akidevi gorii~lerini konu edinen elimizdeki miistakil iki eserin miiellifleri alan Hekkar1 ve Berzenci'nin fikihta ~affi mezhebinden, itikatta
ise Selefiyye'd~ almalan, yukanda Kereci' den aktardtguruz meseleyle baglanb.h alarak ele ahnmahdtr. Diyecegimiz ~u ki, ~affi'nin akidevi gorii~lerini ~imdi
tarutacagmuz eserlerinde tedvin ve tasni£ eden bu iki miiellif, mensup alduklan
~afilligin E~' an kelanuyla yakm ilgisi dolayrs1yla al~abilecek tohmet ve istifhamlan izale etmek i9n bu eserlerini hazulanu§ almahlar. Sanki anlar, zannedilenin aksine, imamlanrun "selef''in, yani Ashab-1 Hadls'in yalunda aldugunu,
sanradan gelen biiyiik ~am kelamalann gorii~leriyle imamlanrun g6rii§leri
arasmda bir irtibahn bulunmadt&ru ispatlama gayreti i¢ne girmi~lerdir.
Konumuz hakkmda Arap dilindeki yeni ara~tumalann da Selefi muhitlerde
yaplidt&ru bu baglamda belirtmek gerekir. Riyad Muhammed b. Suud Universitesi'nin ilahiyat daktorlarmdan Muhammed b. Abdurrahman el-Humeyyis'in
bir<;ak d!le tercfune edilen i'tikadii'l-Eimmeti'l-Erba'a ba§hkh kitabmm dordiincii boliirnii imam ~affi'nin akidesine tahsis edilmi~tir. 24 Daha kapsamll bir eser
alan Dr. Muhammed b. Abdillvehhab el-' Akll'in Menhecii'l-imam e~-~a.fll fi
isbati'l-' Aklde adh kitab1 ise 1419/1998 tarihinde Edvaii's-Selef yaymevi tarafmdan Riyad'da ne~redilmi§tir. Kitabmm ba~ tarafmda, E~'arllerin kendi gorii~
lerini ~affi'ye nispet ettikleri birtaklm eserlerin mevcudiyetinden bahseden
'Akll'e gore, 'imam ~affi'nin gorii§leri ve E§'arilik hi<;bir' §ekilde birbiriyle
uyu§mamaktadtr; Bilakis anun go~leri, ibn Teymiyye, ibn KaYJliD ve ibn
Abdillvehab'm g6rii§leriyle mutabakat halindedir. 25 Humeyyis ve 'Akll'in zikrettigimiz <;all§malan, dort mezhep imarrurun dordiiniin, bir de imam E~'ar1'nin
aslmda hadis taraftan alduklarm1, akidevi gorii~lerinin de bu minvalde §ekil
aldt&ru, bu alimler iizerine kurulmu§ alan mezheplerin ise anlarm go~lerini
sapnrdtklarm1 one siiren giiniirniiz selefi <;evrelerinin malum iddialanna destek
veren bir muhtevada tasarlanmi§lardtr.
~affi'nin akidevi gorii§lerine ge<;meden once, bu kanuya miistakilen tahsis
edilmi§ iki klasik eseri ve ardmdan el-'U~an'nin ciizii ile ~affi'ye isnat edilmekle
beraber .ana aidiyeti c;ak ~iipheli bulunan el-Flkhii'l-Ekper'i klsaca tarutmak
yararh alacaktrr.

24 Kitap, Diirt Mezhep imammm itiknd1 adlyla Mehmet E. Akm tara.hndan Tiirkc;e'ye de c;evrilmi§tir
(y. y., t. y.).
23 'Akil, Meuhecii'l-imam, i, 7.
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2. 1. ~affi'nin akidevi gtirii§leri iizerine yazJ.lnu§ el-Hekkan'nin eseri

i'tikadii'l-imam Ebi Abdillah Muhammed b idrls e§-$affi el-Muttalibi radiya'llahu 'anh ba§hkh risalenin miiellifi alan $eyhiilislam lakaph Ebu'l-Hasan
Ali b. Ahmed b. Yusuf el-Hekkarl, 409/1018-9 ylhnda Hak.kari'de dogdu. Utbe
b. Ebi Siifyan iizerinden Umeyye Ogullan'na dayanari bir soya mensup oldugu
belirtilmektedir. iran, Irak, Suriye, Hicaz ve Mls1r'a i.lml ve tasavvufi ama~
ziyaretlerde bulundu. 486/1093 ylhnda Hakkari' de vefat etti. Hekkan daha ~ok
sufi kimligiyle, ziihd ve ibadet hayanyla me§hur olmu§tu. Kadiriyye silsilesinde
on be§inci suada, Abdillkadir Geylaru'nin (o. 561/1166) §eyhinin §eyhi olarak
yer alm'a ktadu. 26 Sahip oldugu ilmi ve saygm mevkii dolay1Slyla dergahmda
talebe, miirid ve ziyaret¢sinin ~ok oldugu belirtilmektedir. Oyle anla§Ihyor ki
Hekkari hadis ilmiyle de m~gul olmu§tu. Fakat bu ilimde uzman olmachgt,
usilliine gore rivayette bulunmachgt bildirilmektedir. ibnii'n-Neccar'a (o.
643/1245) gore onun hadisleri arasmda garlb ve miinker rivayetler
~oktur. Sahih
....
isnadlan kullanarak mevzu rivayetler nakletmi§; bu nedenle hadis alimleri tarafmdan tenkit edilmi§tir. 27
Abdullah Silih el-Berrak, Hekkan'nin soz konusu eserini Kudiis'teki elMektebetii'l-' Arabiyye'de mevcut ve on iki varaktan miite§ekkil y~a bir
niishaya dayanarak tahkik e~ ve Mecmua fihi Selas Resail adh kitap i~eri
sinde biri ibn Kudame'ye digeri Zehebi'ye ait iki risale ile birlikte 1998'de Riyad' da ne§retmi§tir.
Hek.kan, imam $affi'den nakillerini isnat zincirleriyle beraber vermektedir . .
Risale i~erisindeki kuk bir rivayetin senetleri genellikle $affi'nin me§hur talebelerinden Rebi' b. Silleyman (270/883) ile Miizeni'ye (o. 264/878) dayanmaktadu.
Ebu Sevr ibrahim b. Halid (o. 240/854), Harmele b. Yahya (6. 243/857) ve Yunus
b. Abdilla'la (o. 264/877) gibi diger talebelerin rivayetleri de yine risalede yer
almaktadu. Muhaklak el-Berrak, Hek.kan'nin senedlerini tahkik ederken onun,
ibn Ebi Hatirn'in (o. 327/938) Adabii'§-$affi'si, A~i'nin (o. 360/970) $eri'a's1,
Laleka!'nin (o. 418/1027) i'tikad'I, Herevi'nin (o. 481/1089) Zemmii'l-Kelam'r
gibi baZI onemli eserleri kaynak olarak kullanchgtru tespit etmi§ ve bu isimlerin

Silsile i9n bkz. Hocazade, Hadiknhl'l-Evliyn, 29. Abdiilkidir Geylaru'nin de, ~eyhi Hekkan gibi
Ashab-1 Hadis'ten oldugu bilinmektedir. Ba~ta ibn Teymiyye (o. 728/1328) olmak iize.re Ashab-1
Hadis'ten bi.r c;ok onemli ismin I<adiriyye miintesibi olduklanru yine bu baglamda hahrla.rsak, bu
tarikab.run bu ilginc; ozelligiyle diger tarikatla.r a.rasmda temayiiz ettigini fa.rkedebiliriz. Bu ozellik
ve i.rtibat hakkmda daha geni~ bilgi i9n bkz. George Makdisi, islam'111 Klasik <:;ag111da Din Hukuk
Egitim, trc. H. Tuncay B~oglu, istanbul, 2007, s. 163-200 ("Tasavvuf ve Hanbelilik" boliimii).
r7 ibnii'n-Neccar, Ze~Jl, xviii, 119-120. Aynca bkz. ibn Hal.likan, Vefi!IJflt, iii, 31; Sem'aru, el-Ensnb, v,
645; RUharu, Tnrih-i Me~nlrlr-i Kiird, i, 32-3. Osmanll donemi sulilerinden Sems-i Bitlisi'nin {o.
1202/1788) de Hekkan'nin soyundan geldigi kaydedilmektedir, bkz. Bruinessen, Tire J>~trds and
Islam, 4, 24.
26
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ge~tigi rivayetlerin dipnotlarJ.Ilda ayru rivayetin ad1 ge~en kaynaklardaki yerlerine i~aret etmi§tir.
Berrak'm diger bir katl<J.s1, Hekkan'nin risalesini kaynak olarak kullanan baz1
mualiliar eserleri tespit etmesidir. Mesela Selefi ekoliin onde gelen isimlerinden
ibn Kudame (o." 620/1223) ile Zehebi (o. 748/1348), Allah'm 'uliiv si.fatm1 konu
ettikleri eserlerinde imam $afii'nin sozlerinden yapnklan istidlallerde
Hekkan'den nakillerde bulunmu§lardrr. Ayru §ekilde .Siibkl (6.' 771/1370) Tabakat'mda, Suyilti (6. 911/1505) el-Emr bi'l-itba' ve'n-Nehy 'ani'l-ibtida' adh kitabmda ve Rudaru (o. 1094/1683) Silatiil-Halef bi Mevsuli's-Selef adh kitabmda
Hekkan'den nakiller yaprru§lardrr. 28
Hekkarl'nin koyu bir hadis taraftan oldugu anla~Ilrnaktadrr. Risalesinin sonunda anlath~ riiyas1 bu baglamda ilgi ~ekicidir. Uykusunda
Hz. Peygamber'i goren ve ondan kendisine bir ~eyler vasiyet etmesin.i
isteyen Hekkan ondan ~ cevab1 alnu§h: "Senin Ahmed b. Hanbel'in
itikachna ve $affi'nin mezhebine uyman; Ebu Hanile'nin ashabmdan
olan bidat ehlinden ve oruarm dl§mdaki diger bidat9-larm meclislerinden ise sakmman gerekir!"29.
Gordiigunii soyledigi bu riiyayt eserinde nakletmesiyle Hekkan, kanaatimizce insaf ehli insanlar nazarmda tiim itibar ve giivenilirligini kaybetme riskiyle kar§l kar§tya kalmaktadrr. Aynca, kendisinin. terceme-i ~alini verirken
sa.Iih ve muttal<i bir §ahsiyet oldugundan bahseden miielliflerl de bu satlrlanyla
yanh§larru~ 61mili<tarur. Eger bu risalesinde im~ ~afii'ye isnat ettigi sozler
li.ekkan'den onceki muteber miiellifler tarafmdan da ayruyla rivayet edilmi§
olmasaydi, onun bu eserini belki de nazar-1 dikkate almamak icap edecekti.
Mamafih, ibn Ebl Hatim, Lalekru, Beyhaki gibi miielliflerin eserlerinde de ayru
ya da benzer rivayetleri goriiyor olmarruz, elimizdeki bu esere belli ol~de bir
deger atfetmemizi gerekli kll.maktarur.
2. 2. $afii'nin akidevi gorii§leri iizerine yazllnu§ el-Berzenci'nin eseri

Akldetii'l-imam NaS1I el-Hadls Muhammed b. idris ba~h.kJJ. risalenin miiellifi olan Muhammed b. Abdiirrasill b. Abdiisseyyid el-Hiiseyni el-Berzenci
1040/1630 ytlmda Irak'm kuzeyinde ~ehrezfu' da diinyaya geldi. Nisbesinden
anla~Ilacagt gibi seyyid SOY1ffidan gelmektedir. Hamedan, Bagdat, ~am, istanbul ve Mlsrr't ziyaretinden sonra Medine'ye gitti ve oraya yerle§ti. Tahsili ve

i9n Berrak'm mukaddimesine bala.labilir (s. 7-8).
Hekkan, i'tiiaid, 36.

28 Bu bilgiler
29

340 I Uluslararas1 imam $afii Sempozyumu

ilmi hayah Medine'de gec;en Berzenci 1103/1691 yllinda bu §ehirde vefat etmi§
ve Baki' kabristaruna defnedilmi§ti.r. 30

Berzenci'nin doksarun iizerinde eserin sahibi oldugu bildirilmektedir ve
bunlardan birisi $afii'nin akidev1 go~leri iizerine yazd1S1 soz konusu risalesidir. Muhammed b. Abdurrahman el-Humeyyis bu rlsaleyi Zahiriyye Kiitiiphanesi'ndeki on iki varaktan miite§ekkil yazma bir niishaya dayanarak tahkik .
etmi§ ve Ebu Ya'la el-Ferra'run (o. 458/1066) Kitabii'l-hikad adh eserinin sonuna ekleyerek 2005'te Riyad' da ne§retrni§tir.
Berzenci, imam $afii'nin akidev1 gorii§lerini Beyhaki, Siibki gibi miielliflerin
eserleiini kaynak olarak kullanarak derlemeye \~IDI§hr. Hekkari'nin risalesindeki isnad zincirleri Berzenci'nin risalesinde bulunmamaktadlr. Sadece $afii' den bu sozleri i§iten ogrencisinin achru vererek rivayetleri nakletmektedir.
Bu klsa risale, kendisinden onceki kaynaklarda $afii'ye isnad edilen sozlerin
sadece bir klsrruru ihtiva etmektedir. Anla§Jlan o ki Berzenci, $afii'nin akidev1
'·
gorii§lerinin tiimiinii ihata edecek bir telifte bulunma pe§inde degildi. Risalesinin mukaddimesinde bu dururnu ve risaleyi yazt§ gayesini, hamdele ve salvele
klsnurun ardmdan §U ciimleleriyle a9klamaktadlr:
"Bu (risale), miisliimanlarm imanu ve miic;tehitlerin efendisi, Kur,!!y§'ten ve
Muttalib soyundan gelen, ismini ta§ldiS'l Arabi ve Nebi Muhammed efendimizin
amcasmm oglu, 31 Hadis'in destekc;isi (nasuii'l-hadis) EbU. Abdullah Muhammed
b. idris e§-$afii'nin akidesinin bir boliimiinii te§kil etmektedir. -Allah ondan rm
olsun, ona rahmet etsin ve onun vesilesiyle bize rahmet etsin, amin-. Onun kitap_lan ic;erisinden ve sika, hafJ..z, muteber ravllerin Kur' an ve Siinnet' e muHiblk olarak onun ashabmdan. rivayetleri arasmdan bu akideyi sec;ip c;tkardlm ki bu, heva
ehlinin goguslerini ok ve nuzraklarla yaralasm; miiminlerin gonilllerine kotiiliik
dii§iiren insan ve cinlerden vesveseci ve sinsi §eytaru defedip atsm!". 32
Bu ifadelerin ardmdan konuya giren Berzen~, ilim talebinin fazileti hakkmda sarfettigi sozlerinden ve ardmdan kelam kar§Ih rivayetlerinden ba§lamak
suretiyle $afii'nin akidev1 gorii§lerini akaid kitaplarmdaki konu suasrm izleyerek fakat bab ba§hklan kullanmadan okuyucustina aktamu§hr.

G~ bilgi i9-fl bkz. Zirikli, el-A'Iiim, vi, 203-4; I<ehhile, Mu'cem, ix, 308, x, 165; I<allek, "Berzenci",
DiA, v, 525-6. Riiharu'nin Ttirih-i Me§tihir-i Ktird adlJ eserinde Berzenci'nin biyografisine rastlamacW<.
31 imam Saffi'nin soyu Abdiilmenaf'ta Hz. Muhammed (a. s.)'in soyu ile birl~tigmden, miiellif
Berzenci "amcaSliUI\ ogiu" ifadesini kullanmaktadlr.
32 Berzenci, 'Akide, 85.
30
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2. 3. - Ebu Tilib el-'U§an'nin Ciiz'ii
Zehebl'nin de Mlzanii1-i'tidal'de zikrettigi Ciiz'iin fihi i'tildidii'I-imam e~-$afll
ba~hkh bu eser, Ebt1 Talib Muhammed b. Ali b. el-Feth el-'U~an . (o. 451/1059)'ye
isnat edilen kii¢1< bir risaledir. Zehebi, 'U~ari'nin giivenilir (sadt1k) birisi oldugu.nu ancak kendisine ula~an asils1z haberleri iyi niyetle hadis diye rivayet ettigini
belirtmektedir. A§ura giinii vuku bulan tarihi olaylar hakkmdaki me§hur ama
mevzu hadisin boyle bir rivayet oldugunu bildiren Zehebi, $affi'nin akidesine dair
rivayetlerin de ayru tiirden oldugunu kaydetmektedir. Hatib Bagdadi (o.
463/1071) 'U§an'yi sika sayarak ondan nakilde bulunmu§ olsa da Zehebi onun
sozlerinin delil kabul edilemeyecegini sayler. 33 Sezgin'in i'tikadii'~-$ati'1 adlyla
kaydettigi 'U§ar'i'nin bu risalesinin yazma niishas1 aln varak halinde Zahiriyye
kiitiiphanesinde bulunmaktadlr. 34 Bu niishaya ula~amadl8tmtz gibi matbu hale
gelip gelmedigini de tespit etme imkarurmz olmarm~tlr. 35
· 2. 4... $afii'ye isnat edilen el-Ftkhii'l-Ekber
Katip <;elebi, Brockelmann ve Sezgin, el-Flkhii'l-Ekber adh akaidi konu edinen bir kitabm imam $afll'ye isnat edildigini kaydetmekte ancak bu isriadm
slhhatinin zaylf oldugunu bildirmektedirler. Zaten $afll'nin terceme-i halini
veren klasik menilib ve tabakat kitaplarmm hi<;birisi boyle bir eseri imam'a
isnat etmemi§ti. Sezgin, yazma niisha iizerindeki hicrl ~92'yi gosteren istinsah
tarihinin dogru olmas1 dururnunda eserin $afll'ye nispetinin kesinlik kazanacaguu not etse de, ·yine de bu eseri, ona isnadi scihih olmayan eserlerin arasmda
Zikretrni§tir. Brockelmann'm tercihi el-Flkhii'l-Ekber'in E~'ariler'in kaleminden
<;ikrm§ olmas1 ihtimalidir. Katip <;elebi ise, kitabm boliimler halinde tertip
edilmi§ giizel bir eser oldugu ve 10/16. asnn ba§larmda Halep'te okutuldugu
bilgisini vermekle birlikte $afll'ye nispetinde ciddi bir §iiphe olduguna aynca
~aret etmektedir. Ona gore bu kitap, 10/16. asnn oncesine ait bir eserdir fakat
$afll'ye kadar da eskiye gitmemektedir. 36 ilk defa 1900 yilmda Kahire'de basiIan eser, Ebu Hanife'nin ayru adi ta§1yan risalesi ile birlikte aynca ne§redilmi§tir.
El-Flkhii'l-Ekber'in yeni negirlerinden birisini hazrrlayan Abdt1 ve $afll'nin
akidesini ara§trran 'Akil, birkac; dikkat <;ekici sebepten otiirii adi ge<;en eserin
Mizlin, iii, 656-7.
Sezgin, Ttirillii't-Turlisi'l-'Arabl, ii, 174. Yazma niisha hakkmda aynca bkz. Merkezii Vedud li'l-Fehans
ve Kiitiibi't-Tahkik'in sitesi <www. waded. com/bool<shelfJbook/738> (22. 01. 2009).
35 Humeyyis, tahkikini yaphgt Berzenci'nin risalesindeki birka~ dipnotta 'U§ari'nin ciiziinii referans
yapi!U§ elsa da (mesela s. 76), miiracaat ettigi bu kaynagm yazma rm matbu mu oldu~a dair bir bilgiye
malesef bu ~~mada rasUanmamaktadJr. 'U§ari'ye ait diger bir risale clan Fedtiilii Ebibekr es-Srddik ise
matbu durumdad!r (thk. Amr Abdiilmiin'irn, Tanta, 1413/1993).
36 Bkz. Katip <;:eiebi, Ke§fii'z-Ziinun, ii, 1287; Brockelmann, Ttirllrii'l-Edebi'l-'Arnbl, ii, 321; Sezgin,
Ttirilrii't-Turiisi'l-'Arabl, ii, 175.
33 Zehebl,
31
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$afii'ye nispetini kabul etmemektedirler. Oncelikle eserde ge~en tstJ.l.ahlann
$affi sonrast d6nemlerin tsblahlan oldugu degerlendirilmektedir. Cevher, araz,
sfuet, terklb, miiba~eret, ithsal, infisal gibi kelfuni terimler, agrrhkh olarak Halife Me'mun (6. 218/833) d6neminde ba~layan felsefe ~evirileriyle Arap~a'ya giren tshlahlardrr ve ancak bundan sonra Si.inn1 ve gayri Si.inni kelam mezhepleri
tarafmdan kullantlml~lardrr. Yine bunlar arasmda kesb gibi E~'ariler'e 6zgii
IShlahlar da kar~lmlZa ~aktadu. Eserde mezheplerin adt verilmese de
E~'ariyye ile Maturidiyye arasmdaki ihtilaflara temas edilen pasajlar bulunmaktadrr. $afii'den sonra te~ekkill eden Kerrfuniyye mezhebinin adt dahi ge~ek
tedir. "AshabliDlZdan baztsl dediler ki" ~eklinde ge~en ifadeler de bu eserin
muahhar $afiilerin kaleminden 9khgma delalet etmektedir. 37
2. s. - $afii'nin akidevi gorii~lerini nakleden diger ~asik kaynaklar
Yukandaki eserlerden ba~ka, akldede Selefi yahut E~'ari ol:makla birlikte bkthta genellikle $afii mezhebine mensubiyeti bulunan, aynca ibn Batta, ibn .
Kudame, ibn Kayyrm gibi Hanbeli mezhebinden olan bir~ok miiellif, ~e~itli
eserlerinde $a.fii'den inan~ konularmda n.akill.er yaprru~lardrr. S6z konusu nakillerin en yogun bulundugu eser ~iiphesiz Ahmed b. Hiiseyin el-Beyhakl'nin
(6. 458/1066) Menak.lbii'~-$affi'sidir. Kendisinden sonraki bir~ok eser $affi'nin
akidesi hakkmda Beyhakl'yi kaynak g6stermi~tir. Aynca ibn Ebi Hatim'in (6.
327/938) Adabii'~-$afii'si, Acurri'nin (6. 360/970) $eri'a'st, ibn Batta'nm (6.
387/997) el-i:bane'si, Lalekai'nin (6. 418/1027) i'tikad't, Abbad.l'nin (6. 458/1066)
Tabakat't, Zehebi'nin (6. 748/1348) Siyerii A'lfuni'n-Nubela's1 ba~ta olmak iizere
erken ya da ge~ d6neme ait bir ~ok kitap i~erisinde konumuza ait kayttlar bulunmaktadrr. Fakat bu kayttlarm tamarnma yakmt birbirlerinin tekran mahiyetindedir. Herevi'nin (6. 481/1089) Zem.mii'l-Kelam'mda ise miinhas1ran $afii'nin
kelam ve kelamalar aleyhine sarfettigi s6zler yer·almaktadrr. Flklh ilminin usill.
ve furfruna dair er-Risale ve e.l-Um.m adh kendisine ait eserlerde de $afii nadiren de olsa akidevi konulara deginmektedir.

3-imam $afii'ye Atfedilen Akidevi Gorii§ler
<;ab~marruzm bu b6liimiiride, kendisine atfedilen s6zler zemininde imam
$a.fii'nin ~e§itli inan~ konulan hakkmdaki g6rii~leri aktanlacakhr. Onun siyasi
gorii§leri ve sahabe hakkmdaki dii§iinceleri ile kelam aleyhindeki s6zleri de
yine bu boliimde ele ahnacakhr.

37 Geni~

malumat i9n bkz. $afil, el-Fzklrii'l-Ekber, s. 10; 'Akil, Menlzecii'l-imfim, li, 467-475.

Kendisil~e Atfedilen Stizler Zemininde

imam $atii'nin Akidevi Gtirii~leri I 343

3. 1.-~afii'nin akidevi gorii~lerini ana hatlanyla ihtiva eden vasiyeti

imam $afii'ye isnat edilen a~ag:tda terciimesini verdigimiz vasiyet metni,
onun akidevi go~lerini muhtasar olarak ihtiva etmektedir. Biter ciimleden
ibaret dahl olsa degmdigi konulara bakllchgtnda, vasiyet ~eklinde kaleme almnu~ bu l<Isa metni, Ashab-1 Hadis'e ait klasik kitabti'l-iman ba~hkh eserlerin ~ok
muhtasar bir omegi olarak degerlendirmek miimkiindiir. 38 imam $afll'den bu
vasiyeti nakleden Ebu Ali Htiseym b. Hi~am el-Beledi kanahyla Hekkan'ye
ul~an sened, Zehebi tarafmdan sahih addedilmemi~tir . 39 Fakat vasiyette temas
edilen konularda $afll'nin dedikleri ile, ayru konularda ba~ka kaynaklarda ondan yapilan nakiller arasmda tam mutabakat bulunmaktadrr. Son paragrafa
alchg:tnuz ciimlelerde olii.mii ile alakah bazl istekler dile getirilmekte, vasiyetinin geri kalan l<Isnu ise inan~ konularma ve nasihatlere tahsis edilmektedir.
Vasiyetin terciimesi ~ag:tdaki gibidir:
"Ebu J\.li Htiseyin b. Hi~fun b. Orner el-Beledi dedi ki; bu, Muhammed b. idris
e~-$affi'nin (r. a. ) vasiyetidir. 0 vasiyetinde ~ehadet eder ki, tek olan ve ortagt
bulunmayan Allah'tan ba~ka hi~bir ilah yoktur ve Muhammed (s. a. v. ) O'J1un
kulu ve resllltidtir. 0 $affi, Allah'a, meleklerine ve kitaplarma iman eder. O'nun
resulleri arasmda hi~bir aymm yapmaytz.
$iiphesiz benim namazrm, ibadetlerim, hayatrm ve oliimiim alemlerin
Rabb'i olan AllaJ:t'a aittir. O'nun hi~bir ortag:t yoktur. Bana boyle emrolundu.
Allah kabirlerde olanlan muhakkak diriltecektir. Cennet bir hakikattir. Cehennem de bir hakikattir. $iiphesiz ki kabir azab1, hesap verme, mizan ve srrat da
hakikattir. Allah mutlaka kullarma amellerinin kar~ilig:tru verecektir. Eger Allah
dilerse, hayatta olmam ve oliimii.m O'na baghdrr; diriltilmem de O'na baghdrr.
$ehadet ederim ki iman; soz, amel ve _kalbin marifetidir. Artar ve eksilir.
$tiphesiz Kur'an, Yiice Allah'm mahluk olmayan kelamtdtr. $liphesiz Allah
('azze ve celle) ahirette goriilecektir. Mtiminler O'na a9-k se9k bir bi~imde bakacaklardrr ve O'nun kelfunml duyacaklardu. $liphesiz ki 0, Ar~'m tizerindedir.
Muhakkak· ki kader ve bu kaderin hayn ve ~erri Allah ('azze ve celle)'dendir'. Allah ('azze ve celle)'nin irade ettigi (erade), hiikme bagladlg:t (qada)
ve takdir ettigi (qaddera) ~ey ancak meydana gelir.
Allah'm ResUlii'nden (s. a. v. ) soma bu iimmetin en hayrrhlan, (Allah'm
rahmeti hepsinin iizerine olsun) Ebubekir, Orner, Osman ve Ali b. Ebi Talib'tir.
Onlan dost edinirim ve onlar i~ bagt~lanma dilerim. Cemel ve Slffin sava~la-

ti.iri.i eserlerin muhtevas1 hakkmda detayh bigi ic;in bkz. Kutlu, islam Dii~iincesinde
ilk Gelenekp/er, 153-8.
39 Zehebi, Siyer, x, 79; a. mlf., el-'Uliiv, 165.
38 I<itabi.i'l-iman
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rma kahlan, oldiiren ve oldiiriilenler ve Nebi (s. a. v. )'nin tiim sahab!leri isin de
bag-t~lanma dilerim.
Namaz lolcWdan miiddet~e devlet ba~kanlanna itaat etmek gerekir. Yoneticilere kar~ silahh isyanda bulunulmaz. Hilafet Kurey~'tedir.
Sarho~ eden ~eyin az1 da ~ogu da ~araphr. Mut'a nikalu haramchr.
Allah ('azze ve celle) kar§Ismda takvah olmaruz1, Resillullah'dan (s. a. v.) ve
onun ashabmdan gelen siinnet ve rivayetlere sanlma.tUZl, bidatlan ve nefsani
arzulan terkedip onlardan sakmmaruz1 vasiyet ediyorum. Allah'tan gerektigi
gibi korkup sakmm ve ancak O'na teslim olarak can verin. Bu sozler oncekilerin
ve sonrakilerin vasiyetidir. Kim Allah'tan sakuursa, Allah ona bir ~~ yolu
gosterir ve ona hi~ beklemedigi bir yerden UZlk verir. Giiciiniiz olc;Usiinde
takvah olun!
Size, Cuma ve cemaat n amazlarrm ka9fiDamaruZI; siinnete ve imana sanb.p
dini konularda miitehassiS olmaruz1 tavsiye ediyorum. Vefahm srrasmda sizden
yarumda olanlaruuz la ilahe illallahu vahdehu la ~erike leh ve enne Muhammeden 'abduh ve rasilliih (tek olan ve orta& bulunmayan Allah'tan ba~ka hi~bir
ilah yoktur; Muhammed O'nun kulu ve·resuliidiir) diye bana telkinde bulunsun. Vefahmdan once -~aAl.lah- trrnak ve b1yiklarmu klsaltm. Yarumda bulunanlar arasmda eger haytzh bir kadm varsa kalklp gitsin. Yata&ma giizel koku
serpi~tirin ve buhur yakm". 4o
3. 2. - Tevhid ve S1fat hakkmdaki gorii§leri
imam $affi'nin tevhidi ele ah~mm, Mutezile'nin Allah'm zan ve slfatlan konusundaki kendisine has malum tevhid anlayt~Iyla bir ilgisinin bulunmadlgrru
oncelikle belirtmek gerekir. Talebesi Miizeni'nin bildirdigine gore $affi, bu konuda imam Ma.Iik'in tavnru benimseyerek tevhid kavrammm kelam mevzuu
yapllmasma kar§t ¢<nu~hr. $afii, kendisine tevhidin kelfuni yoniinii soranlara
Maiik'iTI ~oyle cevap verdigini naklederek kendi kanaatini belirtir: "Neb! (a. s.
)'nin iimmetine istincayt ogre'tip de tevhidi ogr~tmemesi gibi bir duntmu farzetmemiz muhaldir. (Oyleyse) tevhid, Neb! (a. s. )'nin, 'la ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla sav~makla emrolundum' soziiyle ifade ettigi §eydir''. 41
Er-Risale'sinin ba§ tarafmdaki hamdele klsmmda $afii, Allah'm yiiceligi iizerine yaptlan tiim tarumlama ve vaslflamalann eksik kalaca&nt zira O'nun insanlar tarafmdan yaptlan tiim nitelemelerin iizerinde bir yiicelige sahip oldugunu

Hekkiri, i'hKild, 14-6; ibn Kudfune, isbfit, 175-180. Zehebi ve diger alimlerce $afii'ye isnad.t sahih
goriilen diger vasiyet i~ bkz. $afii', el-Umm, iv, 122-3; Beyhaki, Memilab ii, 288-290.
~• Hekkan, i'h"ktid, 26-7; Herevi, Zemm, iv, 283; Zehebi, Siyer, x, 26.
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bilclirmektedir. byleyse Allah'1; kendisinin Kur'an'da ve Reslllii'niin lisarunda
vasillad1~ §ekliyle bilmek ve tammak laznndrr. 42
$afll, Cenab-1 Allah'm haben slfatlanru tevile ba~vurmadan ama keyfiyetsiz bir manada kabul etmektedir. Ak1l O'nun zahru ihata edemeyeceginden, slfatlarmda· temsil ve tahdide gitmenin caiz olmayacaguu soylemektedir. 43 Bu konuda kendisi ve talebelerinin, Malik b. Enes ve Siifyan b. Uyeyne gibi hadis taraftarlarmm gorii§lerine tabi olduklarm1 ifade eder. Ona
gore Allah, kendi semasmdaki· ar§mm iizerindedir ve -bir hadis-i §erlfte ·
belirtildigi gibi-44 diledigi keyfiyette di.inya semasma "inmektedir" ve yine
kullarma "yakmh~" diledigi keyfiyettedir. 45
Soz konusu slfatlar, bizzat Kur' an' da veya adil ravilerin isnaruyla sahih
bir nakil ile Hz. Peygamber'in hadislerinde ge~tikleri i~ bu s1fatlarm reddi
caiz olmaz. Mesela Allah, "duyan ve goren" oldugunu bildirmi§tir. "Bilakis
O'nun elleri a~lktrr". "Gokler O'nun sag eliyle diirillmii§tiir". "O'nun yiiziinden ba§ka her §ey yok olacaktrr". "Ancak azamet ve ikram sahibi
Rabb'inin~yiizii bill kalacaktrr". Bu ayetlerdekine benzer §ekilde baz1 hadislerde Allah'm "aya~yla bash~", "parma~ oldugu" ve "giildtigu" beLirtilmi§tir. Bu delillere ragmen bu slfatlan kabul etmeyenler kiifre girmi§
olurlar. Fakat haben deliller ile kar§lla§madan once bunlan ret ve inkar ktifrii gerektirmez. Cehalet bu konuda mazeret te§kil. eder. Zira .b u s1fatlarm
sadece akll ve · fikir ile kavrarup anla§J.lmas1 miimkiin deglldir. SLfatlarm
tasdik ve tespiti gerekmekle birlikte, "O'nun benzeri hi~bir §ey yoktur" ayeti vyarmca muhtemel te§bihl manalarm nefyi de gerekmektedir. 46

imam $afii, Allah'm isim ve slfatlarmm mahlilk (yaratllrm§) olmaru~ kanaatindedir. 47 Bir §ey varhga 9kana kadar Allah'm o §eyi bilmedigini iddia etmek
ve dolaJISiyla Allah'm ilim slfahnm ezelliigini reddetmek $afii'ye gore kiifiir
saJllmaktarur. 48
Allah'm kelammm tecellisi alan . Kur' an da dolaJISiyla mahlilk degildir.
Mahlill< oldugunu soylemek $afii'ye gore kiifurdiir. 49 Kur'an'm lafzma

42$affi, er-Risiile, 7-8. Aynca bkz. Hekkfui, i'tikiid, 19; Berzenci, 'Akfde, 88. Makdisi'ye gore bu ifade,
$afii'nin Ashiib-1 Hadis'ten (onun tabiriyle, gelenek9Jerden) olduguna delalet eden er-Risiile'deki iki
onemli ciimleden birisidir, bkz. "$affi'nin Hukuki Teoioji AnlaN1", 42-3.
43 Hekkfui, i'tildid, 19-20.
.
""Buhan, Tehecciid: 14.
43 Hekkan, i'h'ldid, 17-8; ibn Kudame, isbfit, 181; Zehebi, el-'Uliiv, 165; ibn Kayyun, ich'mii', 56.
46 Hekkan, i'Wdid, 20-l; ibn Kudame, isblit, 181; ibn Kayyun, ich'mii', 56; Berzenci, 'Aidiid, 88-90.
47 ibn Ebl Hatim, .Adiib, 193; Beyhaki, Meniilab, i, 405; Hekkfui, i'h'ldid, 22; Zehebl, el-'Uliiv, 166.
48 Hekkan, i'h'kiid, 26.
49 Acurri, $eri'a, i, 301; ibn Ebl Hatim, Adiib, 194; ibn Batta, el-ibiine, iii, 381; Ulekai, $erh, ii, 278-9;
Beyhaki, Meniilab, i, 407; ibn 'Abdilber, el-intikii, 136; He.k kan, i'h'kiid, 22-3; Tim Keslr, Meniilab, 188-9.

346 1Uluslararas1 imam ~alii Sempozyumu

mahlUktur demek Cehmiyye'nin gorii~iidfu. 50 0, Cehmiyye'den saylian i:brahim ibn illeyye'yi ele~t:i.nrli§, kendisinin ayetlerde ge~tigi gibi51 "perde arkasmdan ozel bir Surette Hz. Musa ile konu~an" bir Allah' a inanchguu; ibn illeyye'nin ise "yaratnu~ aldugu kelfuru perde arkasmdan Hz. Musa'ya i~ittiren" bir
Allah' a inanchguu soyleyerek muhalefetini beyan etmi~tir. 52 Kendisine bir mecliste bu kanuyu saran bir ki~iye ise miitekellimin iislubuyla kar~lhk vermi~tir:
"Allah var iken O'nun kelfumrun da var aldugunu" kabul etmi§ alan muhata. bma; Allah var iken kelfumrun nerede aldugunu, bu kelfurun O'ndan ba§ka bir
§ey mi veya O'nun ch~mda bir §ey mi aldugunu sararak bu ki§iyi susturmu~, bu
kanuda eedele girmenin tutarstzhguu artaya kaymak istemi~tir. 53 Yine donemin kelamolarmdan Hafs el-Ferd'i, kelamullaru mahlUk saychgt ir;in kiifiirle
itham etmi~ ve lakab1 alan Ferd (tek) yerine bir kelime ayunu ile ana Miinferid
veya Miiteferrid (yalruz kalml~) lakabrm yaki~bmu§hr. 54
3. 3. - imarun mahiyeti hakkmdaki gorii§leri
imam $affi imanm hakikatmm soz ve amelden ibaret aldugu inancmdachr.
Soz, asli itibanyla kalpte mevcut imanm (ta~dik) dil ile ikranchr. Amel de bunun tezahiiriidfu. Ameli imanm bir ciizii kabul ettigi ir;in imanm arhp eksilecegini benimsemi~tir. Bununla birlikte, amelsizlikten dalaYI yahut kebair clenilen
biiyiik giinahlan nedeniyle tevhld ehli alan bir ki§inin tekfu edilemeyecegini
soylemi~tir. ss "iman edip iyi i~ler yapanlar halkm en hayrrhSichrlar" (elBeyyine: 7) ayetini iman ile amelin ayrlimazhgtna delil gostermi~; yine ayru
surede ge~en, "Onlar, dini sadece Allah'a tahsis ederek, Allah'1 birleyerek, ancal< Allah' a ibadet etmekle, namaz klimakla ve zekah vermekle emrolunmu§lardl. i§te dasdogru ciiJ1 budur" (el-Beyyine: 5) ayetinin, iman ile ameli aYJran
ve imam sadece sozden ibaret sayan Mfucie fukasx aleyhine kuvvetli bir delil
aldugunu belir~tir. 56 Talebesi Rebi'in rivayetine gore, klblenin Mescid-i
Aksa'dan Mescid-i Haram'a tahvili ile ilgili ayette'ge~en "Allah imaniDIZI ba~a
¢<aracak degildir" (el-Bakara: 1~3) ifadesiyle istidlalde bulunan $afil, Kudiis'e

so Ulekai, $erlt, u, 390-1; Rekkan, i'tikiid, 23.
st Bkz. e~-~fira: 51; en-Nisa: 164; Meryem: 52.

el-intikfi, 132.
Meuiikrb, i, 407-8. Aynca bkz. Berzenci, 'Akliid, 90.
54 Acurri, $erl'n, i, 301; i:bn Ebl Ralim, Adiib, 194-5; ibn Batta, el-i'biiue, iii, 381; U.l.ekai, $erlt, u, 279280; Beyhaki, Meuiikrb, i, 454-6; 'Abbadi, Tnbnkfit, 55; Zehebi, Siyer, x, 30, 32; ibn Racer, Tevfill, 82.
Not Rafs el-Ferd'in once Mutezile'ye mensup iken daha sonra cebirci bir yol izledi~ bildirilmektedir, bkz. ibnu'n-Nedim, ei-Filtrist, 255.
·
ss Rekkan, i'tikfid, 17-8; Berzenci, 'Ahlid, 95. Mtsra.l.ar i~de ge.;en benzer ifadeler i~ bkz_ Beyhaki,
Meniilab, i, 440-1.
56 ibn Ebl Ratim, Mnb, 191; i:bn Batta, el-i'biine, ti, 238-9; Beyhaki, Menfilab, i, 386-7; Hekkan, i'tikiid,
24-5; ibn Kesir, Meniikrb, 192-3; ibn Racer, Teviilf, 110-1.
52 ibn' Abdilber,

53 Beyhaki,
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doniik kllman namazlan zayi etmeyeceguu beyan eden Allah'm bu namazlan
iman olarak isimlendirdignu bildirrnekte ve bu baglanndan hareketle imanamel aynlmazhgrm ileri siirmektedir. s7
$afii'nin amel ~enli akidesi onun &kluna da pek tabii ki yanslffil~tu. Soz
konusu kanaatinin bir geregi olarak, hamamda 9-pla.k gezinen bir ki§inin, farz
olan orti.inmeyi uygulamad.Igr gerek«;esiyle §ahitliginin reddedilecegme hill<-:
metmi~tir. Ona gore herhangi bir farzm ihmali §ahitlik :;rapma ehliyetini ortadan kald.Irmaktadu. sa
3. 4. - Kaza ve Kader hakkmdaki gorii§leri
imam $afii'ye isnat edilen a§agrda naklettigimiz ifadeler, onun kader meselesi iizerindeki g6rii§lerini muhtasar olarak a9-klar mahiyettedir:
"Ben Allah'm kazasma, kaderine ve iradesine hem haynyla hem de §erriyle
riz1ytm. Hayu ve ~er mahlilktur ve kullar iizerine takdir edilmi§lerdir. Allah'm,
killriinii diledigi kimse kiifre girer; imaruru diledigi kimse iman eder. Allah
('azze ve celle) §erre rizl olmaz, onu emretmez ve sevmez. Bilakis taab. emreder,
onu sever ve ondan rizl olur. Muhammed (a. s. )'in i.immetinden iyilik sahibi
insan kendi iyiligi ile cennete konulmaz; kotii insan da kendi kotilliigu ile cehenneme konulmaz. Allah irade ettigi ~ey iizere insanlan yarab.r. Allah kimi ne
i«;in yaratm.I§sa -hadiste ge«;tigi gibi- o §eyi ona miiyesser kllar (kolayla§b.nr}". 59
A§agrdaki rrusralar da $afii'ye isnad edilmektedir:
"Ben dilemezsem bile Senin diledigin §ey olmu~tur,
Sen dilemezsen eger benim diledigim §ey olmarru§b.r,
Bildigin bir bilgi iizerine yarattm kullmru,
Bu bilgi dahilinde aklp gider gen«; ve ya~h,
Birine iyilik ettin; digerine iyiligini kestin,
Kimine yard.Im ettin; kimine de etmedin,
Onlardap. kimi bedbaht, kimi ise talihli,
Bir klsrru kotii kimse, bir klsrru ise iyi". 60
Yukandaki mensur ve manzum sab.rlar, eger bunlar ger~ekten kendisine ait
ise, Fahriiddin Rizi'nin iyile~tirme gayretleri bir tarafa61 $afii'nin kaza, kader ve
57 ibn

Abdilber, el-intikii, 134-5.

$njii ve Fllah Dii§iincesi11i11 Mezlreple~mesi, 69.
i'tikiid, 17; Berzenci, 'Akiiid, 91-2. Benzer ifadeler i9Jl bkz. BeyhalO, Meniikrb, i, 415.
60 $afil, Dfviin, 143; Beyhaki, Meniikrb, i, 412-3; ibn 'Abdilber, el-irrtikii, 134; Hekkfui, i'tikiid, 25-6; ibn
Kesir, Meniikrb, 191; Berzenci, 'Akiiid, 91-2.
58 Bilal Aybakan, imam
59 Hekkan,
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kullann fiilleri meselelerinde a<;1k<;a cebri savunan bir pozisyonda durdugunu
gostermektedir. Acaba $affi, filllerin olu~umunda ve bir klstm fiillerin neticesi
alan uhrevi miikafat ve cezalarda insan iradesinin hic;bir dahlinin olmadlguu nu
dii~i.inmektedir? Kend.isinden once Ebu Hanife'nin (o._lS0/767) ortaya koydugu
kadar dahi62 bir iradi hiirriyeti insanlar ic;in dii~iinmemekte midir?
Cevaben diyebiliriz ki, ba~vurdugumuz kaynaklarda $affi'nin insana irade
hiirriyeti tantdlgma delalet eden bir sozi.ine rastlamasak da onun bir cebriye
yanhs1 oldugunu dii~i.inmiiyoruz. Zira $affi cebir fikriyatma yatkln stlfi.yye
cereyanlarmdan birisine mensup degild.i. 0 bir fakihti. Kanuni cezalan tayin
ed.ici bir mevkide bulunan miic;tehit bir hukukc;unun, bu cezalan icap ettiren
iradi mesuliyeti ve hiirriyeti biitiiniiyle yak saydlguu idd.ia etmenin tutarh bir
degerlend.irme olmadl& kanaatindeyiz. Onun akidevi gorii~lerini derleyen c;ok
giivenilir olmayan kaynaklar bir tarafa, usfrl ve furiia dair fikhl gorii~lerini derleyen eserlerin taranmast suretiyle bu tezimizi destekler birc;ok_~elilin bulunabilecegini dii~iiniiyoruz. Aynca, c;evirisini yaptl~ satrrlarm Kaden ve Mutezili idd.ialara cevap niteligmde soylenmi~ sozler olmast ihtimalini onemsiyoruz.
Yani $affi belki de ifrat saydl& idd.ialara tefrit iislfrbunda cevaplar ve~ti.
Yoksa kader meselesi hakkmda son sozi.inii soyleme gayesiyle hususL:y_e etrafh
bir beyanda bulunmu~ degild.i.
3. 5. - Ahiret ve ahvili hakkmdaki gorii~leri
imam $affir ktyamet alameti olarak Decca!'in ~a ve oliim ile d.irili~ ara- ·
smdaki kabir hayatma inanmaktadlr. Kabirdeki azabm, miinker ve nekirin sorgulannm hak oldugunu ifade etmektedir. Cennet ve cehennem yarablnu~tlr.
Mizan, m~erde hesap, havz ve srrat ahirette ya~anacaktrr. Miisliimanlardan
biiyiik giinah sahiplerine Hz. Peygamber'in ~efaati haktlr. Bu hususlara inanmamak ana gore Kur'an ve siinnete muhalefet etmekle e~ anlamhdlr. 63
$afii, ruyetullaJ:u yani Allah'm cennette miiminler tarafmdan goriilecegini
kabul etmektedir. Kafirlerin ahirette Rab'lerinden. mahrum kalacaklanru haber
veren ayet, 64 $affi'ye gore ruyetullaJ:u ispat eder. 0 bu mahrumiyeti gorme
mahrumiyeti olarak anlamaktadlr. Eger inanmayanlar O'nu gormekten mahrum kalacaklarsa, demek ki inananlar O'nu gorebilecekler ve bunu yaparken,
bazt had.islerde haber verild.igi gibi, hie; giic;liik c;ekmeyeceklerd.ir. 65
Bkz. Rizi, Menilktb, 119-121.
Kullann fiileri konusunda Ebii Hanife'nin insana irade ve se971e hiiriyeti taruyan go~leri iQ.n
bkz. el-Ftkltii'l-Ekber, 72-3.
63 Hekkan, i'tikild, 18; Beyhaki, Memiktb, i, 415-6.
~ el-Mutaffifin: 15.
65 Ulekai, $erh, iii, 518-9; Beyhaki, Memi/ab, i, 419-420; ibn Abdilber, el-iutikR, 132, 136; HeklWI,
i'tikRd, 18; ibn Kesir, Meun/ab, 190-1; Berzenci, 'AkRid, 91-2.
61
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3. 6.-Bidatp. saych~ dini gruplar hakkmdaki sozleri
Kendisine atfedilen sozlere bakillrsa imam $afii'nin, bidat9 addettigi fukalara kar§l sert ve tavizsiz bir muhalefet sergiledigi anla§tlmaktadrr: Beyanlanyla
bu gruplan kmainakla kalmanu§, bunlann mensuplar1yla sosyal ili§kilerin kesilmesi yoniinde etrafmdakilere <;e§itli telkinlerde bulunmu§tur.
Bidat frrkalarm mensuplanrun muhatap almmamast,·onlarla konu§ulmamaSl yoniindeki telkini <;e§itli rivayetlere yansmu§tlr: Ona gore Cehmll.er ile kesinlikle konu§ulmamalldrr. Miirciilere ise belli 61\fide tolerans gosterilebilir. Ancak
onlarm arasmdaki miicadeleci ki§iler ile de konu§mamak gerekir. Bu dl§layto
tavnn nedeni olarak $afll, bidat<;tlardaki nifak haJ.ine i§aret etmektedir. Nastl ki
Hz. Peygamber Tebiik seferinden geri kalan sahabllerde nifak bulundugunu
dii§iinerek ashabmm onlarla konu§masrm menetmi§se, bidat<;tlardaki nifak haJ.i
de ayru tavn icap ettirmektedir. 66
$afii'ni!' diger bir telkini bidat<;tlarm arkasmda namaz lalmmamas1 yoniinde
OlmU§tur. Anla§tlan 0 ki $afll, bu hususta oncelikle Kaderilerin durumuna i§aret etmi§tir. Onlarm miisliiman iimmetin mea1slleri oldugunu bildiren bir hadise dayanarak arkalarmda namaza durulmamasrm, hatta onlarla evlenilmemesini emretmi§tir. 67 Namazla ilgili nehyin kapsamma ~ir ba§ka rivayette Miircie
ve $i~ mensuplan da dahil edilmi§tir. Aynca $afii kendisine ,sorulan bir soru
iizerine, bu frrkalan iimmetin <;ogunlugundan farkWa§tlran temel fikirleri de
ozetle belirtmi§tir. Allah'a nispeti gereken me§iet (dileme) slfatrm kendilerine
nispet edenler Kaderiler; imam sadece sozden (ikrar) ibaret gorenler Miirciller;
Hz. Ebubekir'i ve Hz. Omer'i me§ru halife saymayanlar ise $ii Rafizllerdir. 68
Bidatlarm en yogun ya§andt~ frrkala§ma olarak Rafizilige i§aret eden $afii,
yalan §ahitlik hususunda bu frrkarun diger nrkalan geride btrakmasmm boyle
bir sonu<; dogurdugunu dii§iinmektedir. 69
3. 7. - imamet konusundaki gorii§leri ve sahabe haklandaki dii§iinceleri
imam $afll ashab ziimresini islam furuneti i<;erisinde sec;kin bir mevkide
gormektedir. Zira Allah bu gruba Hz. Peygamber'e yolda§hk etme §erefini
b~etmi§tir. Onlan Tevrat, incil ve Kur'an'da methetmi§tir. Kur'an'm diliyle onlar1 sonradan gelecek miisliimanlardan daha faziletli ktlnu§, onlan
stdc:hklar, §ehitler ve saiihler mertebesine yiikseltmi§tir. Vahyin ini§ine,

i'tikfld, 25. ·
MenliJ..1b, i, 413; Herevi, Zemm, iv, 307; Abbadi, Tabakflt, 12-3.
68 Herevi, Zemm, iv, 307-8; Zehebi, Siyer, x, 31.
69 ibn Ebl Hatim, Adlib, 189; Beyhaki, Menlilcrb, i, 468; ibn'Abdilber, el-intikli, 133; Hekkhl, i'tikfld, 312; Berzencl, 'Akliid, 94-5.
66 Hekkari',

67 Beyhaki,
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siinnetin te~kiline ~ahit olan nesil onlardrr, dolayisiyla iimmet onlann bilgisine muhta~tlr. Bu nedenle sahabilerin faziletleri dile getirilmeli ancak kendi
aralannda vuku bulmu§ ihtilaflardan bahsedilmemelidir. 70
Hulefa-i Ra§idin'nin yonetim srras1 ayru zamanda fazilet srras1drr. Bu
donemde miisliimanlar kendi i~erinden en hayrrlilarm1 se~erek yonetime
getirmi§lerdir. 71 "Bedevilerden geri kalnu§ olanlara de ki: -Siz yakmda ~ok
giic;li.i bir kavme kar91 sava§maya ~agnlacaksilllZ" · (el-Fetih: 16) ayetinin
geregi, $afii'ye gore, Hz. Peygamber'den sonra Hz. Ebubekir ve Hz. Omer
tarafmdan yerine getirilmi§tir. Hz. Ebubekir irtidat eden Benu Hanife'yle;
Hz. Orner de Farshlar'la sava§nu§lardrr. Bu durum onlarm faziletlerini gosterir. Yine $am, Hz. Osman'a i§areten Hz. Peygamber'in soyledigi "0 giin
bu adam ve ashab1 hak iizeredir" sozi.inii fitne hadisleri arasmda yegane
muteber hadis kabul etmektedir. 72 Aynca o, Omer
Abdillaziz'i (o.
101/720) de Hulefa-i Ra§idin'den addetmektedir. 73
....
$afii me§ru yoneticiye silahh isyaru caiz gormez. Salih yahut facir olstm
miisliimanlann me§ru yoneticisinin emri altmda cihat etmek, onlarm arkasmda Cuma ve bayram namazlarrm kllmak, onlarm 1slaru ve iyilikleri ic;in
dua etmek lazrmdrr. 74 $afii devlete isyan eden ki§i ve topluluklat_{baguer)
hakkmdaki gorii§lerini Muaviye b. Ebi Siifyan ve yanda§larma kar§I Hz.
Ali'nin tutumunu omek vererek delillendirmi§tir. Demek ki $affi, soz konusu malum siyasi tefrikada Hz. Ali'yi hakh gormektedir. Muhaddis Yahya b.
Ma'in'in (o. 233/847) bu yiizden imam $affi'yi $ii olmakla itham ettigmd~n _
bahsedilmektedir. Ahmet b. Hanbel ise bu ithanu haksiZ bulmu§, islam tarihinde bagi topluluklarla ilk muhatap olan ki§inin Hz. Ali olmas1 hasebiyle
$afii'nin boyle bir istidlalde bulundugunu ileri siirmii§tiir. 75

b:

$afll'ye $iilik ithammda bulundugu soylenen Ahmed b. Abdullah el-'icli'nin
(o. 261/875) gerekc;esi ise $afll'nin bir Ehl-i Beyqsyaruna kan§nu§ olmas1ydi. 7 6
<;ok daha sonra ibnii'n-Nedlln ayru nedenle $afll'de "$1a'ya kuvvetli bir meyil"'
oldugunu soyleyecektir. 77 Bu· ithamm dayanrugt olay gerc;ekten vuku bulmu~
tu. $afll otuzlu ya§larmdayken Necran' daki memuriyeti suasmda bir Alevi
ayaklanmasma destek verdigi su~amas1yla tutuklarup Rakka' da Harun ReBeyhakl, Meniikrb, i, 442-3, 448-9; Hekkan, i'tikiid, 18.
Beyhaki, Meniikrb, i, 433-5; Hekkan, i'tikiid, 30.
72 Berzenci, 'A.ktiid, 93-4. Hz. Osman hakkmdaki hadis i9-fl bkz. Acurn, $eri'n, u, 330.
73 i:bn Ebi Hatim, Adiib, 189; Beyhaki, M enfibb, i, 448; i:bn 'Abdilber, el-intikii, 136-7; Hekkan, i 'tikiid, 31.
i:bn Ebi Hatim rivayetinde ~affi, bu be~i dt~mdaki halifeleri miibtezztin, yani zor ve giic; kullanarak
hakimiyet kuran ki§iler olarak nitelendirmektedir, bkz. Adiib, 190.
7~ Hekkan, i'tikiid, 18. Benzer ifadeler i9-fl bkz. Beyhakl, Menlil.."lb, i, 448-9.
75 Beyhaki, Meniilab, i, 445-451; Razi, Meniikzb, 143.
76 Bu itham i9-n bkz. i:bn Kesir, Menfikrb, 195.
77 "e§·$njil §edld fi't-teyeyyii "', bkz. i:bnii'n -Nedim, Fihrist, 295.
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~id'in (6. 193/809) huzuruna <;Ik~hlrru~, bir miiddet hapis yatb.ktan sonra imam
Muhammed $eybaru'nin (6. 189/805) araa.h~ ile affedilmi~ ama kendisiyle beraber tutuklanan dokuz ~i idam edilmi~ti. 78
$afii'ye yaplian bu su~amarun bir iftira oldugu iddias1 eger· dogru ise, 79
onun $iiligi ile ilgili bir ithama zaten mahal kalmamaktadu. isyana bir ~ekilde
kan~nu~ olmas1 durumunda bile tek ba~m.a bunun bir $iilik alameti sayrlmas1
dogru degildir. Bir Rati..zi aleyhtan olduguna dair ondan nakledilen s6zler ve
Hz. Ebubekir ile Hz. 6mer'i Hz. Ali'ye tafdll ettigme dair rivayetler, $afii'nin
akidevi a9dan bir $ia baghSI ya da sem.patizaru olmaru~ g6stermektedir.
Alevi lidere destek vermesi ise olsa olsa bu liderin siyasi davasma duydugu ilgi
ile a<;J.klanabilir. Aynca ondan nakledilen bazr ~iirlerde Ehl-i Beyt'e y6nelik
gii~ii bir muhabbetin bariz izleri g6riilmektedir. 80
3. 8. - Kelam aleyhtarh 8J
$afii'de_n kelam aleyhine nakledilen s6zlerden bazlian ~unlardrr:

"insanlar eger kelamda ne oldugunu bilselerdi, arslandan ka<;bklan gibi ondan ka~arlarru". Sl
"Kelam, ehl-i kelama lanet etmektedir". 82
"Bir ki~inin, Allah' a e~ ko~ma ch~mda giinahm.m her tiirliisiiyle Allah'm kar§Isma 9kmas1, kelanua ilgili bir §ey ile 0'nun kar§Isma 9kmasmdan daha hayrrhdrr". 83
_"Kelam elbisesi giyip de kurtulan bir kimse g6nriedim". 84
"Kelam ashab1 hakkm.daki hiikmiim, onlarm sopalarla d6viilmeleri, develer
iizerine bindirilip a~iretler ve kabileler arasmda dola~hnlmalan, sonra da 'Kitap

18 Beyhaki, Memikrb,

i, 112, 127, 138, 142-3, 151.
Bkz. Beyhaki, Meruikrb, i, 142. Me~ru devlet ba~karuna kar~t isyaru tecviz etmeyen $afii'nin bir
ayaklarunaya kallldtgt iddiast, ya onun .fikrl olgunla~ma oncesindeki gen~ heyecaruyla a9klanabilir; veyahut astls!Z bir su9amarun kurbaru oldugunu akla getirir.
.
eo SOz konusu muhtevadaki. ~erinden birisini bir hac yolculugu su-asmda okudugu nakledilmektedir. $iir ~ rmsralarla sona ermektedir: "Muhammed ailesini sevmek Rifizilik ise eger; ins ve cin
§Wt olsun ki ben bir Rafiziyim!". Bkz. $afii, Divnn, 89. Ayru sevgiyi izhar eden diger beyiUer i9n
bkz. a.g.e., 120-1.
s• Herevi, Zemm, iv, 303; ibn 'Abdilber, el-lutikn, 132; Hekkari, i'tikfid, 27-8; Razi, Mennkrb, 100; ibn
Kesir, Menn1.:1b, 186; Berzencl, 'Akiiid, 87.
u Herevi, Zemm, iv, 432; Hekkan, i'tiknd, 28; Rizi, Mennkrb 100.
83 ibn Ebi Hatim, Adnb, 182; ibn Batta, el-ibfine, i, 380-1; Beyhaki, Menfikrb, i, 453-4; Herevi, Zemm, iv,
291-2; ibn 'Abdilber, el-iutikn, 131; Hekkari, i'tiknd, 29; Berzencl, 'Akiiid, 86.
8-1 Ebi Hatim, Adnb, 186; ibn Batta, el-lbnne, i, 381-2; Beyhaki, Menfikrb, i, 463; Herevi, Zemm, iv, 285;
Razl, Mennkrb, 99; Zehebt, el-'Wiiv, 165.
79
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ve Siinnet'i btrakarak kelfuna ba§vurmarun cezas1 i§te budur' diye arkalanndan
nida edilmesidir". ss
"Eger her muhalife kar§l biiyiik~e bir kitap yazmak isteseydim bunu yapabilirdim. Fakat kelam yapmak benim i§im degildir. Kelfu:nla ilgili herhangi bir
~eyle irtibatlandmlmaktan hi~ ho§lannuyorum". 86
·
"Sadece bir kez bir ki§iyle kelanu bir miinazarada bulundum ve bundan dolayt Allah' tan bagt§lanma diledim". 87
Bir losnuru aktarrugmuz bu sozlerindeki hassasiyetin dl§anya vuran bir neticesi olarak $afi1, bidat9}ara kar§t gosterdigi tavrm bir benzerini gostererek
kelam yapuan meclislere i§tirak etmemi~, mecburi beraberlik durumunda ise
insanlardan kelam konu~mayt btrakmalarm1 talep etmi~ti. 88 Onun, vasiyet konusunda ula~hgt bir hiikiim, ayru hassasiyetin ba~ka bir goriintiisiidiir. Talebesi
Rebi'in bildirdigine gore $afii, bir kimsenin kitaplaruu vasiyet etmesi durumunda eger kitaplar arasmda kelanu bir eser varsa bunun vasiye~e girmeyecegini
bildirmi~tir. Zira o kitabm konusu olan kelam, ilimler ciimlesinden degildir. 89
Flloh ile kelarru mukayese eden $afi1, kelam yapmarun i~erdigi risk ve tehlikeleri D.1ah ilminin i~ermedigini soylenU.~tir- Kendisine kelanu bir meseleyi
saran talebesi Miizeni'ye verdigi ~u cevap manidardl!: "Bana yarulrugt.mda
"kii.fre girdin" degil de "hata ettin" diyebilecegin bir konuda soru sor!". 90 Diger
bir talebesi olan Yunus p. Abdilla'la'ya da ~u ikaz1 yap~hr: ''Bir kimse~,
'isim miisemmanm gaynstdl!', yahut '§ey mii~eyyanm gaynstdl!' gibi sozlerini
duyarsan, onqn zmdtkhgma ~ahit ol!". 91
Daha ~ok Kaderiyye ve Mutezile alimleri elinde ikinci hicri asrm ba§lanndan
itibaren dini anlama ve yorumlama uswii olarak geli§tirilip uygulanan kelfun,
demek ki Ashab-1 Hadis'e mensup bir ~ok alim gibi imam $afi1'nin de tepkisini
~ekiyordu. Zannediyoruz ki imam $afi1'nin kelam ile olan sorur1u, kelamcrlann
naslar yarunda akh da bir hiiccet olarak muteber sayan prensiplerinden kaynaklanmamaktayru. 0 bu pre~ipten ziyade bu prensip etrafmda te§kil edilen
uswiin neticelerini hatah buluyordu. Aki1 ile ~eli§_mesi durumunda nassm zahiri manasmm terkedilerek tevile gidilmesi, ahad haberlerin ihmali, stfatullah
as Beyhaki, Me111ilab, i, 462; Herevi, Zimm, iv, 294-5; ibn'Abdilber, el-intikii, 133-4; Hekkari, i'tikiid, 29;
ibn Kesir, Meniilnb, 186; Zehebi, Siyer, x, 29; ibn Hacer, Tevii/1, 111.
16 Herevi, Zemm, iv, 308-9.
r7 Herevi, Zemm, iv, 296; Zehebi, Siyer, x, 30.
88 ibn Ebi Hatim, Adiib, 184-5; ibn Batta, el-ibllne, i, 380; Beyhaki, Menllkzb, i, 458-9; Herevi, Zemm, iv,
299-300, 302, 310; Hekkan, i'tikiid, 28; ibn Hacer, Teviilf, 112; Berzena,.'Aknid, 87.
89 Herevi, Zemm, iv, 298; Razl, Meniikzb, 100; Zehebi, Siyer, x, 30.
90 Beyhaki, Menii/..1b, i, 459-460; Herevi, Zemm, iv, 286; Razl, Menii/..1b, 105; Zehebi, Siyer, x, 28; ibn
Hacer, Tevii/1, 111.
91 Beyhaki, Menii/..1b, i, 405; ibn Abdilber, el-intikii, 133; Zehebi, Siyer, x, 30. Baz1 farkl.thklarla ayru
rivayet ic;in bkz. Herevi, Zemm, iv, 296-7; Subki, Tabakiit, ii, 174.
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hakkmda ihdas edilen tarh§malar, ilahl takdirin inkan, §efaatin reddi gibi meseleler, bir ~ok alim gibi ~af:ll'yi de kelam usuliine ve kelamolara kar§l tavu almaya sevketmi§ti.
~afii'nin kelamdan vazge9rip hlah ilmine sevkettigini bildigiiniz talebesi
Mi.izeni, "kelamla· me§guliyetin kerahati, ~afii'nin mezhebiydi" derken92 muhtemelen zik.rettigimiz durumu belirginle§tirmek istemi§ti. Bir soziinde ~afii,
kelamla me§guliyetin kerahetine illet olarak ehl-i kelarrun suatullalu inkanru
gostermi§ti. 93 Demek ki o, Mutezile-Cehmiyye kelamma kar§tydt. Yeri geldigmde, kendi deyimiyle "sadece nasihat maksath olarak" 94 ibn 'Uleyye, Hafs elFerd gibi bazt i.inlii kelamolarla klsa miinzaralarda bulunmaktan ~ekinmemi§ti.
Mesela Miircie'nin onde gelen isimlerinden Bi§r el-Merisi (o. 217/833) ile kar§t
kar§tya gelmi§, bir defasmda onunla .6..khl bir meseleyi miinaka§a etmi§, diger
defasmda ise onu kelamdan vazge~eye ~ah§nu§ fa.kat Merisi 1srarla Safii'yi
kelama ~agtrnu§h. 95 Ancak bunlar istisna kabilinden kar§tla§malardt. $af:ll kendi zamanmm miitekellimlerini muhatap almamayt anladtgrnuz kadanyla prensip edinmi§n. Bunu faydaslZ bir i§ talekki etmekte ve giinah addetmekteydi.
Dogrusu bizim, kendi zamarundan yakia§lk bir bu~ asrr sonra imam
E§'arl (o. 324/936) ve imam Maturidi'nin (o. 333/944) izlerinden giden alimlerin
elinde geli§meye ba§layacak Siinni kelam hakkmda $af:ll'nin nasu bir tavu taklnacagmr ongormemiz miimkiin degildir. Boyle bir ongoriide bulunsak bile bunun zandan oteye bir deger ta§nnamast gerekir. Burada asu s'orun, ister $afil
mezhebinden olsun .ister olmasm ondan sonra gelen kelam kar§th veya yanhst
Si.i.qni alimlerin, imam $af:ll'nin yukartda zikrettigm\iz akva.I ve ahva.Iini kendi
zamanlanndaki ve Si.innllerin elindeki kelam a9smdan degerlendirme yanb.§hgma dii§meleridir. Bu yanh§llgm adt ise anakronizmdir. $afii'nin kelam aleyhtan sozleri iizerinden Selefi meyilli $afii ulema ile E§'ariyye mensubu $afii ulema arasmda hayli gergin ge~en tarihl ~ah§maya bu a9dan bakma.k gerekir.
Bir tarafta Herev1, ibn Teymiyye, ibn Kayynn gibi Hanbeliyyi.i'l-mezheb,
La.Iekai, Kereci ve Hekkari gibi $afiiyyii'1-mezheb kelam aleyhtan Selefiler;
diger tarafta Beyhaki, Abdillkamr Bagdadi, Fahriiddin Razi ve Si.ibkl gibi $affiE§'ariler. B~yhaki gibi hadis taraftarllgma c;ok yakm bir sima bile, $afii'nin kelam kar§tthgmm bidatc;Uara yonelik bir kar~1tllk oldugunu, zira onun zamarundaki kelamm Kur'an ve Si.innet'e dayanmadtgmr Menaktb'mda yer yer vurgulamak zorunda kalm.I§h. 96 Fahriiddin Razi ise ~ok ilgin~ bir yol izleyerek, $a-

ibn Ebi Hatim, A.dab, 188-9; Herevi, Zemm, iv, 270-1, 303.
Herevi, Zemm, iv, 288.
94 Herevi, Zemm, iv, 295 (Zagferaru rivayeti).
93 ibn Ebi Hatim, Adab, 175-6, 187; isferairu, et-Tnbslr, 99; Herevi, Zemm, iv, 284, 305; Zehebi, Siyer, x,
27; ibn Hacer, Tevtlli, 81.
96 Bkz. Beyhaki, Menak1b, i, 454-5, 458, 461-2, 470.
92
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fii'nin kelam.Ia ilgisiz olan sozlerinden kelarru manalar c;ll<artll. Onun E~' arilikle
bagd~mayan gorii~lerine E~' arilik zaviyesinden ~erhler i.iretmeyi ba~arch. 97
Siibkl ise, $affi'nin kelfun aleyhtarhguu "yanh~ anlanu~" c;evrelere yine bir $affi
olan ibn Asakir'in (6. 571/1176) Tebyinii'l-Kezibi'l-Miifteri adh iinlii eserini
i~aret etti ve kendisinin bununla yetinmedigini, ayru gayeyle Men'u'l-Mevam'
adh bir eser telif ettigini belirtti. 98 $affi'nin akidevi gorii~lerini yans1tan c;agda.§
tahkik c;ah~malanrun mukaddime ve dipnotlarma ya da ayru konuyu ele alan
akademik ara~trrmalarm vardtklan sonu~ara bakh~da benzer bir anakronik gerginligin bugiin de si.irdiiriildiigu goriilmektedir.
Sonu~

imam $afii'nin soz ve beyanlarmdan onun kendisini Ashab-1 Hadis ic;erisinde
kabul ettigi anla~Ilmaktadu. Haberi slfatlan naslarda gec;tigi ~ekilde anlamas1 ve
keyfiyetlerine dair ilave beyanda bulunmamast, ameli i~andan saymas1, imanda
artma ve eksilmenin oldugunu soylemesi, fiillerin arkasmdaki iradeyi Allah' a
atfetmesi, bidatc;t .fukalara kar~1 sert muhalefeti ve kelam aleyhtarh~ hakkmda
ondan nakledilen sozler, soz konusu mensubiyeti dogrular mahiyettedir. Fakat
ortaya c;Jkan netice ne yonde olursa olsun~· onun akidevi duru~una dayanak olan
rivayetlerin, ondan gelen .&khl rivayetler kadar saglam olmach~ kesindir ve bu
nedenle belli bir ihtiyat paymm her zaman hesaba kahlmas1 gerekir.
Bu ihtiyatm asu nedeni ise er-Risale ve el-Umm slhhatinde bir eserin akidevi
konularda ondan nakledilmemesidir. Yazar1 olarak $afii'nin achru ta~tyan elFikhii'l-Ekber'in ona aidiyeti sahih degildir. Fakat miiteahhir alimlerin kale-·
minden c;lkan c;e~itli akaid, menal<J.b ve tabakat kitaplarmda ona isnat edilen
inane; konularma ait mahdut miktardaki sozler birbirleriyle ahenk halindedir ve
onun fJ.1ah alanmda olmasa bile itikatta tam bir hadis taraftar1 oldugunu gostermektedir. Ancak bu mensubiyeti ha~viyye a~mhguu ihtiva etmemektedir.
Ona akidevi mevzularda isnat edilen sozlerin ravileri arasmda Ebii Sevr gibi
kavlii'l-kadim, Miizeni ve R~bi' gibi kavlii'l-cedid talebelerinin birlikte bulunmas1 ve bu rivayetlerin birbirleriyle mutabtk o~asr, onun mezhebinde vuku
bulan ftkhl konulardaki eski-yeni farkhla~masmm akidevi konularda vu.ku
bulmadtguu akla getirmektedir.
Bir Alevi ayaklanmasma kan~h~ iddiastyla veya Hz. Ali'nin muhaliflerini
flkhen bagiy saymas1 dolaytsiyla $afii'ye yapilrm~ olan $iilik ithammm hic;bir
saglam gerekc;esi bulunmamaktadu. Sanki onda, kendi c;agda~1 olan birc;ok
me~hur isimde oldugu gibi olc;i.ilii bir Ehl-i Beyt muhabbeti bulunmaktaydJ..
Ondan nakledilen Ra&zllik aleyhtan sozler zaten bu ithamm yanh~hguu ortaya
Razl, Meuiik1b, 101-4, bilhassa 107 ve devaau.
Tnbnkiit, ii, 174. Konumuz hakkinda kaleme ~ el-imiim e~-$njii ve 'hmii'l-Keliim (Kahire
1986) adh Muhammed Rebi' Muhammed Cevheri'nin eserini gi:irmek ne yazJk ki q~i.imkii.n olmadi.

97 Bkz.

9S Siibki,
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koymaktadu. $a.fii'nin kelfun aleyhtarhgt ise kendi zamarundaki ehl-i kelfuna,
yani Mu'tezile ve Cehmiyye'ye, biraz da Ranza ve Miircie miitekellimlerine
doniik bir kar~1thk olarak anla~Jlmalldrr. $a.fii'nin bu aleyhtarhgt iizerinden
muteahhir Si.inni miielliflerin birbirleriyle kelfun usilliiniin me~ruiyetini tarh§malan ise anakronik bir karakter arzetmektedir.
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