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imam ~afii'nin Kelam Kar~IthW. Ve Nedenleri Ozerine 

Do~. Dr. Ahmet ER.KOL * 

1. imam ~afii'n.in Kelam Kar§Ih Tutum Takmmasrm Etkileyen Nedenlere Dair 

imam ~afii'nin ya§adttp. donem, Abbasi devletinin en parlak ve istikrarh do- · 
nemidir. Abbasi devletinin ya§adtg,. bu istikrarh donemde ilim ve kiiltiir ala
ronda ~ok ciddi geli§melerin yarn srra, Yunan felsefesi, iran edebiyah ve Hint 
dii§lincesine ait pek 90k eser, degi~ik dillerden Arapr;aya terci.ime edilmi§tir. 1 

Abbasi devletinin kurul~uyla devletin idare merkezinin ~arn'dan Bagdat'a 
ta§uu:nas1, burada kadim killtiir ve medeniyete ait pek r;ok inanr; ve dii~iinceyle 
de Miisliiman toplumunun daha fazla taru~masma imkan tarunnu§trr. 2 

Kiiltiir ve inanr; a9smdan islam toplumunu en r;o~ etkileyen husus, bu do
nemde Yunan felsefesinin Arapc;aya terci.ime edilmesidir. Bilindigi gibi ilk do
nem felsefe terciimeleri daha ziyade iran yoluyla gerr;ekle~mi§ ve bu nakilde de 
en biiyiik rolii Siiryaniler oynam1~lardrr. Siiryaniler tarafmdan Yapllan bu c;eviri
lerde zaman zaman iran, Yahudilik ve Hrristiyanlarm etkilerine rastlarulmakta
drr. Ayru donemde islam dt~ addedilen pek r;ok heretik dii~iince guruplanrun 
da bu canli killtiir zemininden beslendigi gorillmektedir. Siyasi olarak Miislii
manlarla miicadele edemeyen pek c;ok inane; guruplan, islam kisvesi altmda 
miicadele veriyorlardt. Dii~iince tarihinde zmdlkhkla sur;Ianan bu d~lince gu
ruplanna kar~1, zamanm idarecileri ozellikle Mu'tezile kelamcllarmi, bunlara 
kar~1 miicadele etmekle gorevlendirmi~lerdir. 3 Kelamcllar bu donemde pek c;ok 
misyon iistlenmi~lerdi. Hi9 ~iiphesiz en onemlisi; Hlristiyan, Y ahudi, Manihe
zim, Zerdii~tilik, Budizm ve sair dinlere kar~1 islam inancmm savunulmas1 ve bu 
~evrelerden gelen ele§tirilere cevaplann verilmesidir. 

Bu donmede cereyan eden yiizlerce hadiseden bir tanesini hatulatmakta ya
rar vardrr. Murtaza'm "el-lyfunye ve'l-Emel" isimli eserinde aktardtgma gore; 
"Sind meliki, Harun Re~id'ten dini konularda t~h§ma yapmak iizere bir alimi 
gondermesini ister. Harun Re~id, kelamo olmayan bir kadtyt gonderir, zira bu 
donemde Harun Re§id, dini konulardaki tart!§malan -cidah- yasaklam1~ ve 
kelamcllan da hapsetnli§ti .. Sind meliki bir Siimeniyi gelen Miislfunan alimle 
tarb§makla gorevlendirdi. Sfuneni alim kadlYa; senin ibadet ettigm rabbin kud
ret sahibi midir? diye sordu. Kadt da evet diye cevap verdi. Siimeni daha soma: 
senin rabbin kendi mislini yaratabilir mi? diye sorunca kadt: Bu kelam ilminin 

"Dicle Universitesi ilahiyat Fakilltesi Kelam a. b. d. 
1 Muhammed Ebu Zehra, imam $afil, <;:ev. Osman Keskioglu, D. i. B. yay. Ankara, 1996, s. 54. 
2 Ahmed Emin, Duha'l-islam, Daru'l-I<itabi'l-Arabi, Beyrut, I, 343. 
J Ahmed Emin, a. g. e, I. 356. 
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konusudur, bu tarz sorular bid' attir ve bizim ashabmuz bu konulann tarh§u
masrm kotii gormektedirler. Sind meliki bu durumu Harun Re§id'e bildirince, 
Harun Re§id, ~ok rahatslZ oldu, adeta kalbi SOO§h ve bu dini tarh§malarda onlan 
yenebilecek kimse yok mudur? d.iye sorunca yarundakiler: Ey mi.i'm.imlerin emi
ri, senin dini konularda tarh§ma yapmaktan yasaklachklann ve bir k.IsiDl!U da 
hapsettigm insanlar ancak miicadele edebilirler d.iye cevap verdiler. Halife, bun
larm derhal getirtilmesini isted.i ve kendilerine Siimeni .alim ile mi.isliiman kcidr 
arasmda ge~en tarh§ma.hakk.Inda ne di.i~i.indiiklerini sordu. Aralannda bir ~o
cuk one 9-kn ve dedi ki: boyle bir soru muhald.ir ve kend.i i~erisinde ~eli§kilidir. 
Zira bi.iti.in mahlukat muhdes cinsindendir. Muhdes olan ise kad.im olan gibi 
degildir. Dolaytsiyla o kend.isi gibi bir benzerini yaratabilir mi veya yaratamaz 
nu d.iye sorulmas1 muhaldir. Ayru §ekilde onun aciz veya cahil olmas1 da kudret 
dahilindedir demek de mustahild.ir. Bu cevap i.izerine hallie bu ~ocugun tarh§
mayt yiiri.itmek i.izere gorevlend.irilmesini soyled.i, ancak Mu' tezile ulemasuun 
ileri gelenlerinden birisi olan Ma'mer bi Ubbad es-Siilemi gorevlend.irild.i. "4 

Bu donemde ozellikle Mu'tezile ulemasmm verd.igi mi.icadele bi.itiin tarih ki
taplannca aktanlmaktadrr. Mu'tezile'nin onemli alimlerinden birisi olan Equ'l
Huzeyl el-Allafm yaphgt ~ali§ma ve tarh§malan sonucunda i.i~ binden fazla 
ki§inin Mi.isli.iman oldugu rivayet ed.ilmektedir. s 

Ayru· donemde Vasil b. Ata islam dininin yaythnasliU sagla,mak amaoyla 
pek ~ok eser kaleme alnu§hr. Ayru §ekilde CahlZ Hlristiyanl.l.k inano ve idd.iala
rml ¢rtitmek amaoyla bazr eserler kaleme alnu§hr. 6 

, Terci.ime faaliyetlerinin yam sua Mi.isliiman kiiltiiri.ine pek ~ok farkh inant; ve 
gori.i§ler de yerle§meye ba§lanu§hr. Yeni Mi.isliiman olan bu topluluklardan kimisi 
islam inanoru i~selle§tirip teslim olurken, bir klsrm da ge~mi§e ait inaru§larrm da 
beraberlerinde ta§Idrlar. Bunlarm dr§mda kimi dini topluluklar da inanmadrklan 
halde inanrm§ gori.inmek suretiyle islam' m safiyetini bozucu baz1 ~ah§malarm 
i<;erisinde yer aldrlar. Kiilti.ir tarihimizde "zmdrk" olarak nitelenen bu tarz ~ah§
malara kar§I donemin idarecileri, bunlarla mi.icadele yi.iri.itmek i.izere kelamcuan 
gorevlendirmi§lerdir. Yukar1da zikrettigimiz omek bunlardan sadece bir tanesidir. 

imam . $affi'nin ya§adrg:t donem (150/204-767/820) her a9dan tarh§malann 
yapudrgr, islam kiiltiir tarihinde tedvin faaliyetlerinin yaygmla§bgr, daha sonra
smda hirer mezhep olarak kurumsal yaprsrm tamamlayacak di.i§iincelerin yazrl
drgr onemli bir donemdir. Bu donemi farkh kllan bir ba§ka husus Abbasi halife
leri Emiri (809-813), Me'mun (813-833) ve Mu'tasim (833-842) donemlerinde 
Mu'tezile'nin Abbasi devletinin resmi mezhebi olarak ilan ed.ilmi§ olmasr ve bu 

~ El-Murtaza, el-Mwtye ve'l-Emel, Tille Muhammed Civar M~kur, Daru'n-Neda, Beyrut, 31. 
> El-Murtaza, a. g. e, s. 26. 
6 Ahmed Emin Duha'l-islam, I, 359. 
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donem i~ferisinde ba§ta hadis ehli olmak tizere Siinni dti§tinceyi temsil eden 
ulema tizerinde baskiJ.ann olu~turulmas1drr. Bilindigi gibi hallie Me'mun, "hal
ku'l-Kur'an" konusunu kabul etmeyenleri, resmi kurumlarda gorev almalanna 
izin vermemi~, hadis ehlini sorgulamt~, kovu~turmaya tabi tutmu§, Ahmed b. 
Hanbel gibi bazliarmt hapsetmi~ ve i~kencelere marui brrakrru~br. 

islam dti~tince tarihinde bu donemin "mihme donemi" olarak isimlendirilmi.~ 
olmas1, hadis ehlinin ve fukahanm bu donemle ilgili tasavvurlm anla~limas1 
a9smdan olduk~a onemlidir. imam $afii'nin de i~erisinde yer aldigt tarihin bu 
kesitinde, dini dii~tincelerin anla~limas1 ve aktarlimasmda rivayete dayah yon
temile rivayetin yam srra felsefi ve aklicr yontemin belirginle~tigi goriilmektedir. 
Mu'tezile'nin aklicr yontemine kar~1 imam $afii'nin rivayet yontemini esas aldigt 
ve islam dii~tince tarihinde akla kar~m rivayeti esas alan bir metodolojiyi belir
ledigi, bunu belli bir sistem dahilinde ~er~evesini ~zdigi genel olarak kabul edi
len bir yakla~lffidrr. Yukanda i~aret edildigi gibi kimi AQbasi halifelerinin 
Mu'tezile dii~tincesini esas alan bir politika belirlemelerine kar~m imam $affi, 
dinin anla~limasmda esas ol~iittin rivayet olmas1 gerektigini karutlayan "er
Risale" isimli eserini kaleme ald1gt tarzm!faki degerlendirmelerin dikkate ahn
masl gerekmektedir. Dolaytstyla imam $~fii, o donemde kelamcr Q.l_arak one 
c;J.kan Mu'tezile kelamma kar~1 gelenegi esas alan dti~tinceyi tesis eden ki~i ola
rak nitelendirmek mtimktindiir. Hi~ ~iiphesiz, bu yakla~1m ne imain $afll ile 
ba~lamt~, ne de onunla bitmi~tir. Gelenek ile aklicr yakla~rrnlar arasmdaki ·bu 
miicadele vahyin nazil oldugu giinden itibaren ba~lamt~, ancak imam $afii, ken-. 
disinden onceki muhalif 9-ii~tinceleri belli bir sistem dahilinde sistematize etmi.§ 
olmas1 noktasmda one c;Ikmaktadrr. 

Bu donemde sfudfuillen "halku'l-Kur'an" tarh~malanna imam $afii'nin, 
Kur' an' da Arap<;a di~mda yabancr bir kelimenin bulunmadigt ve buradan hare
ketle de Arap<;a dilinin ayru zamanda tevkifi olcj._ugu iddiasrru karutlama ~abas1 
mevcuttur. 7 Dolayts1yla dini dogru anlamanm yegane aracr Arap~ayt iyi anla
makbr. Bu noktada biittin yonleriyle Arap<;ayt bilebilecek tek ki~inin de pey
gamber oldugu dikkate almrrsa, ancak peyganiberin izahlan vas1tas1yla din 
anla~uabilir. Bunun di~mda kalan her tiirlti felsefi ve akli izahlar bir ~ekilde din 
ru~1 kabul edilmi~ ve bunlara kar~1 mticadele edilmesi gerektigini dti§iinmti§tfu. 

imam $afii'nin: "insanlann cehalet ve ihtilafa dii§melerinin yegane sebebi, 
Arap<;ayt brraklp Aristo'nun diline temayill etmeleridir. "S ~eklindeki dii§tince
sini izah sadedinde Suyuti'.nin yaphgt degerlendirmel~r, onun kelam ve· felse
feye kar§l verdigi miicadelenin nedenlerini anlama konusunda bize yardimcr 
olmaktadrr. Suyuti'ye gore: 

1 Bkz, er-Risale, Thk. Ahmed Muhammed $akir, Mektebetu'l-ilmiyye, Beyrut, s, 42. 
s Suyuti, savnu'l-Manllk s. 15 balolacak 
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"imam $afii bu degerlendir~esiyle hallie Me'mun donem.inde yaplian tar
h~mlarda Kur'an'm mahluk olu§u, ru'yetullahm inkan gibi bidatlere i§aret et
mektedir. Bu bidatlerin ba§hca sebebi, Arap dilini ve maani, beyan ve bedi' gibi 
ilimleri muhtevi belagati bilmemeleridir. Halbuki Kur' an ve siinnet naslan, bu 
ilimlerin tiimi.inii kapsayan Arap dill ile ifade edilmi§tir. Onlardaki hiikiirn ve 
hikmetleri Yunan diliyle ve Aristo manh~yla izah etmeye ~ah§mak bidattir. 
Bunlar ba§ka ~ey Arap~a ba§ka bir ~eydir ki, Kur' an ve sfi?net, Araplarm diline, 
konu§ma ve hitabet tarzlarma ve -istidlal yontemlerine uygun olarak nazil ol
mu§tur. Ne Kur'anda ve ne de siinnette Yunan termilojisine ait herhangi bir 
sozciik mevcut degildir. "9 

Dola}'ls1yla hadis ehlinin usuli.ini.in di~anda kalan her tiirlii ~aha dl§lanmal1 
ve buna kar§l miicadele edilmelidir. Mu'tezile ba§ta olmak iizere kelamcliarm 
ilk donemden ba~lamak iizere bir ~ekilde Yunan felsefesi veya diger dini dii
§i.ince mensuplanyla irtibat halinde olduklar1 dikkate almdigmda imam $a
fii'nin burada kelama kar~1 verdigi miicadele daha rahat anla§Jlacakhr. 

Tedvin asnnda ya§ayan imam $afii, yakla~lk iki asu boyunca miisliirnanlar 
arasmda hayatm her alanmda yaplian tarh§malan, sosyal ve inanca dair yaplian 
yorumlan dikkate alarak bunlarda uyulmas1 gereken bir esasm belirlenmesi 
kanaatine ula§hgt ve bu ama~la da "er-Risale" veya "el-kitap" diye ifade ettigi 
usule dair bir eser yazd1gr bilinmektedir. Burada Cabiri'nin dikkat ~ektigi bir 
hususun hahrla~asmda yarar vardu. Cabiri'ye gore Arap 'd.iliiUn formunu 
belirleyen Halil b. Ahmed ve Sibeyh, Arap dill i9Jl nasli bir kural koymu~larsa, 
ayru durumdan esinlenen imam $afii de &k:lhta ve hatta akaidde uyulmas1 gere
ken temel kriterleri belirlemi§tir. imam $afii ile ~agda~ olan Halil b. Ahmed'in 
ogrencisi Sibeyh, "el-kitab" la Arap dilinin kurallarrm, kahllgmr bu gi.ine kadar 
muhafaza eden ~ok saglam bir form i~de toplami§ ve dilin 'usul'i.inii koymu~
tur. Bu esaslar neredeyse bir nas gibi alglianm1~ ve gi.iniimiize kadar varhgmr 
devam ettirmi~tir. Ayru ~ekilde imaJ? $afii de yaphgr ~ah~mada ister Halil b. 
Ahmed'ten, isterse Sibeveyh'ten esinleruni§ olsun, gozardi edilemeyecek husus 
dil bilimci ve nahivcilerin izledikleri metodun "er-Risale" iizerinde §ekil ve i~e
rik olarak. etkili olmu~ olmas1dlr. Bu ili~ki ayru zamanda isimlendirmede gorill
mektedir. Bilindigi gibi imam $afii ikinci defa "er-Risale" yi gozden ge¢rdigin
de, kitabm adlru "el-Kitab" bi9minde degi~tirmi§tir. Bu nedenle Sibeveyh'in 
yazdigr nahvin kitab1 ise, imam $afii'nin yazdlgr da flkhm kitab1du. to Dola}'lsly
la imam $afii, nassm anla~limas1 i~ mutlaka Arap~anm bilinmesi gerektigil).i, 
ba~ka bir ifadeyle ancak Arap~a vas1tas•yla nassm anla§liabildigini ifade ederken 
o, herhangi bir §ekilde Yunan manhgrru veya ba§ka yabana bir kaynagr almak 

9 Suyuti, Savnu'l-Manllk, s. 15. 
to Muhammed Abid Cabiri, Arap Akl..uun Olu§umu, <;:ev. ibrahim Akbaba, 

iz yay. ist. 1997, s. 142. 
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yerine dogrudan Arapt;a dilinin beyaru t;ert;evesinde nassm anla~J.lmas1 gerekti
gini belirlemi~tir. Bu nederJ.le eserine "beyarun keyfiyeti" ile ba~lamakta ve her 
bir konu ba~llguu da falanca konunun 'beyan't ~eklinde ifade etmektedir. 

imam $afii'nin belirledigi bu prensiplerin onemi; miisliiman dii~iincesi iize
rinde asrrlar boyu otoriter alan ve etkileri giiniimiize kadar siiregelen epistemo
lojik yonlendirme boyutunda yatmaktadu. Burada esas alman husus fer'ler it;in 
siirekli asillar aramak olmu§tur. Dolay151yla miisliiman dii~iincesinde nasslar 
kaynak otorite olarak siirekli egemen olmu~tur. Kullarulan bu yontem sebebiyle 
Cabiri'nin ifadesiyle abl bir aklm ortaya 9-kmasma zemin hazrrl~trr. 11 Bu 
usule gore ak:J.l, rivayetin egemeriligi albnda sadece nass1 diger rivayetlerin 
yard!mlyla anlamakla suurlan~trr. Ehl-i Re'ye kar§m ehl-i hadisin esas 
almrugr bu dii§iince bit;irni salt b.loh it;in kabul edilmemi§tir, ayru zamanda ehl-i 
siinnet kelammm da esasrm olu§turmU§tur. 

Bu donemde Mu'tezile ve kelama kar§l miicadele nere4_eyse bir cephe 
olarak ehl-i hadis ve fukaha tarafmdan siirdiiriilmekteydi. iinam Muham
med b. Hasan $eybani; "Mu'tezile arkasmdan namaz kllan kimsenin nama
zrm iade etmesi gerekir" u tarzmda fetva verirken, imam Ebu Yusuf da 
Mu'tezile'yi zmdlk olarak nitelemi§, imam Malik de orJ.lann ~a.J:li.!_liginin 

get;erli olmadlgma hiikmetmi§tir. 13 

2. imam $afii'nin Kelain Kar§tthgr 

imam $a.fii'nin akla gore nakli one t;ll<ardlgr ve kendi sisteminin temel dii
§iincelerini belirledigi eseri "er-Risale" dir. Er-Risale' de dogrudan Mu'tezile ve 
kelam ehline kar§l bir tutum takmmanu§sa da, ba§ka bir ifadeyle bu durumu 
dogrudan ifade etmemi§se de eserin giri§inde kullandlgr iki ciirrJ.le, onun gele
negi esas alrugr ve kendi doneminde kelami tartl§malara kar§1 takmdlgr olum
suz tavn ifade etmektedir. Eserin mukaddimesinde: "Hamd Allah'adu. 0 ki, 
kendisini tavsif ettigi gibidir ve yaratt:Iklarrmn O'nu tavsif ettigi §eylerden yii
cedir. (el-hamdu lillahi ellezi huve kema vesafa nefsehu ve favka ma yesifuhu 
bihi halkuhu"14 §eklindeki ifadesinde ima yoluyla ·gelenekt;ilerin; Allah'm ken
disi hakkmdaki tavsifini, Kur' an' da peygamberi aracrb.gryla vehyettigi slfatlan 
kabul ettiklerini, akJ.lalarm, oz~llikle de Mu'tezile'nin, Allah'a kendi spekiilas-

n Cabiri, Arap akl.uun Olu~umu, s, 146. 
12 Muhammed Ebu Zehra, ~ev. Osman Keskioglu, D. i. B. yay. Ankara, 1996, s. 124. 
llT~koprizade, Mifathu's-Saade, 1hk. Kamil Bekri-Abdulvahhab ebu'n-Nur, Daru'l-Kutubi'l

Hadis, Kahire, 1968, s, 156. 
t4 imam ~afii er-risale, 1hk. Muhammed Seyyid Gaylani, Killtiir yay. ist. 1985, s. 7. 



imam $afii'nin Kelam Kar$1thg. Ve Nedenleri Ozerine 1 371 

yonlaimm bir sonucu olan ilave srfatlar atfettiklerini, bunlann da babl ve bid' at 
oldugu §eklindeki yakla§mudu. 1s 

Gelenekc:;i dii§iincenin temel argiimam olan; biitiin sorulann cevabmm Al
lah'm kitabmda bulundugu §eklindeki yakla§mu imam $affi er-Risale' de §6yle 
ifade etmektedii:· "Allah'm dininin miintesiplerinden birisi bir olayla kar§Ila§
maz ki, Allah'm Kitabx'nda o konuda takip edilecek yolu gosteren bir delil bu
lunmasm. (fe leyset tenzilu bi-ahadin min ehli dini'llahi.naziletun ilia ve fi kita
billahi' d-delilu ala sebili'l-huda fihi. )16 Bu durumda vahiy metinlerinin 6tesini 
ara§hrmaya ihtiyac:; yoktur. imam $afii bu yakla§mu ile Kur'an ve peygamber'in 
siinnetinin 6tesine gitme egilimi gosteren her tiirlii dini bilgi sistemine kar§I 
durmak gerektigi kanaatindedir. Bu gelenek<;i dii§iincenin temel argiimanmdan 
hareket edildiginde Allah'm kitab1 ve Resilliin siinnetinde bulunmayan her 
tiirlii dii§iince ve tarh§ma din di§I olarak algilanmi§, dolayxs1yla buna kar§l 
miicadele edilmesi gerektigi kanaati hasli olmu§tur. 

imam $affi ile kelamalar arasmdaki temel anla§mazhk, dini anlamada takip 
edilen .yO:ntemle alakahdrr. 0, "Er-Risale"'de c:;erc:;evesini <;izdigi yonteme gore 
her tiirlii sorunun cevabx Kur'an ve hadislerde mevcuttur. Burada dogrudan 
cevab1 bulunmayan kimi problemlerin de bu iki temel kaynak esas almarak 
klyas veya daha once vuku bulmu§ icma yoluyla anla§Ilmast gerekir. Ki bu 
yontem ba§langrc:;tan beri "rivayet esasll yontem" olarak kabul edilmi§tir. Bu 
yonfemde akll_-onemli oranda ikinci plandadrr. Aklm buradaki tek i§levi, riva
yeti anlama ve onqan hiikiim istinbat etmektir. Buna kar§m rivayeti kabul et
m~kle birli.kte her donemin kendi ko§ullanmn esas ·almarak, rivayetlerin lafizla
nyla bire bir ahnmasmdan ziyade, bu rivayetlerden maksadm ne oldugunun 
ara§hnlmasi, dolayxstyla gaye ve hedeflerinin tesbiti ile birlikte bunlardan belli 
prensipler c:;lkartlimas1 gerektigi kanaatine sahip "dirayt esasll yon tern" diye 
ifade edilebilecek akll i§levsel kllan dii§iince taraftarlanydt. Bilindigi gibi ehl-i 
hadis birinci yontemi kullamrken, Mu'tezile ikincisini kullanmi§hr. 

Mu'tezile'nin kullandi~ bu yontem ve geli§tirdikleri soylemlerinden dolayx 
ehl-i hadisin ve fakihlerin nefretini celbetmi§tir. imam $affi de bu dogrultuda 
kelamcil<l!a kar§l c:;ok sert bir tutumun i<;indedir. imam $affi'nin kelam kar§Ith
~ temel nedeni; kelam ilminin Mu'tezile tarafmdan kullamlmi§ olmastdrr. 
$affi'ye gore kelamcilann yolu, selefin yoluna muhaliftir. Bu muhalefet nede
niyle imam $affi'nin kelamcilar hakklnda ~unlan soyledigi rivayet edilir: 

"Kelam ilmi hakklnda benim hiikmiim §udur: Onlan sopa ile dovmeli, deve
lerin iizerine ba§ a§a~ ters bindirilip a§iretler ve kabileler arasmda dola§hnla-

15 Georg Makdisi, "Siinni Paradigmarun Ol~wnnda ~affi'nin Rolli", !fazrrlayan: Hayri Krrba~oglu, 
Kitabiyat, Ankara, 2000, s. 42-43. 
16 ~affi, er-Risale, s. 14. 
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rak, 'kitap ve siinneti buaktp da kelam ilmi ile ugra§anlann ce.zas1 budur' diye 
~agn.Imahdrr. "17 

imam $afii'nin kelam kar§lthgt, kendi doneminde etkin olan Mu'tezile'ye 
kar§ldrr. 1s Yukar1da i§aret edildigi gibi imam $afii'nin ya§adlgt donemde 
Mu'tezile'nin mihne doneminde sergiledigi tutum, · ozellikle halku'l-Kur'an 
bahsinde ehl-i hadise yapuan muamele, imam $afii'nin dii§manhgrm bir kat 
daha arttunu§hr. Halku'l-Kur'an ~er~evesinde Hafs 

el- Ferd ile yaphgt tarh§mada, Hafs; Kur'an'm mahluk oldugu inanCIDl sa
vundugu i9n kendisini tekfir etmi§tir. 19 

Bir b·a§ka ifadesinde imam $afii: "insanlar kelam ilminin zararlcu:rm bilmi§ 
olsalarch arslandan ka~ar gibi ondan ka~arlarch. "2D Demekte ve kelamla ugra§
maJl §irkin ch§mda en biiyiik giinah ile mukayese yapmaktadrr. 2.1 Bu degerlen
dirmelerin iizerinde onemle durulmahdrr. Tedvin asrmdan itibaren akla kar§I 
naklin one 9karllmas1 veya ikisi arasmda bir tearuz Varmi§ gibi miitalaalann 
yapilinas1, neticede dinin safiyetini koruma adma akla kar§I mlicadeleler yiirii
tillmii§ ve nassm egemenligi alhnda her §ey rivayetler yoluyla degerlendirilme
ye ~ah§llml§hr. imam $afii'nin kelamla ugra§maJl, §irkin ch§mda en biiyiik 
ugra§ olarak nitelemesi, srradan bir degerlendirme degildir. 0, bu y~§1m1yla 
hem kendi asrm1 etkilemi§, hem de sonraki donemde yiizyillarca devam edecek 
bir miras1 da etkilemi§tir. 

imam $afii'nin kelam 'ilmi ile ugra§maJl yasaklamasmm alhnda yatan ana 
saik, dini dii§iince alanmda yapuan degerlendirmelerin insant saplkhga ve hat
ta kiifre kadar gotiirebilecegi endi§esinden kaynaklanmi§hr. 

"Sakm kelam ilmi ile ugra§maym. Zira bir adama hkhi bir mesele sorulsa ve 

0 da bu konuda yanilirsa, mesela adam oldiirmenin cezas1 soruldugunda; diyeti 
bir yumurtadrr derse, bu yahuzca bir alay konusu olur. Herkes bu cevaba giiler 

11 Fahrudd.in Razi, Menalabu'l-imam e~-$afii, Thk. Ahmed Hicazi es-Sika, Daru'l-Cil, Beyrut, 1993, 
s. 95; i.bnu'l-Cevzi, Telbisu i.blis, Daru'Kutubi'l-ilmiyye, Beyrut, s, 72-73. 
1s imam $affi'nin ya~ad!gt donemin sosyal-siyasal yapiSt ve bu yap1 nedeniyle onun kelam kar~1 
taktnd!gt plumsuz tutwnlar i¢\ Bkz. Beyhaki, menaklbu'~-$afii, Thk. Ahmed Sakar, s, 105-380. 
19 Byhaki, Menaktbu'~-$afii, s, 307; ibn Asakir, Tebyinu Kizbi'l-Mufteri fi rna Nusibe ila imam 
Ebu'l-Hasan el-A§'ari, Daru'l-Kit~bi'l-Arabi, Beyrut, 1979, s, 339. imam $affi, Mu'tezile kelamt
na kar~t olumsuz tavnn i¢\de olmakla birlikte, kelamm degi~ik konularmda rivayet merkezli 
degerlendirmelerde bulunm~tur. Beyhaki, Menaktbu'§-$affi'de bu konulan detayh bir ~ekilde 
aktarmaktadtr. Msesela Kur'an'm mahluk olmadtgt hususunda imam $affi'nin; "Allah Musa ile 
kelam etti." Ve buna benzer Kw:'an'da zikredilen pek '>Ok ayete yer vermektedir. Bkz. Beyhaki, 
Menaktb, s, 307-408. 
20 ibn Asakir, s, 336 
21 ibn Asakir, a. g. e, s. 336-337. 
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gec;er. Fakat kelama dair bir soru sorulursa ve hata etse o ki§iyi hemen bid'ate 
nisbet ederler. "22 

Ya§adt& astrda Mu'tezile'nin uygulamalanna kar§t gosterilen _bu sert tepki, 
tarihin soruaki d_onemlerinde, bu ko§ullar dikkate almmaksiZm hakikatin ken
disiymi§ gibi millahazalarla konu degerlendirilmi§ ve killtiir tarihimiz onemli 
oranda bu §ekilde olu§turulmu§tur. Mu'tezile'nin agtrhkh olarak Arap unsuru 
dt§mdaki topluluklardan oldugu ve bunlarm da Abbasi devletini destekledikle
ri dikkate almdtgmda, imam.$affi'nin bu tavnnm ne neden bu kadar sert oldu
gu belki biraz daha anla§tlabilir. imam $afii'nin dini anlamada Arapc;aya yiik
ledigi anlarrun yantstra, Arap<;ayt konu§anlann da bu konuda daha c;ok hak 
sahibi olduklart yoniindeki kanaati, onun Arapc;ayt konU§mayan diger miislii
man unsurlann, dini dii§iince alarunda sadece tabi olmalm gerektigi tarzmdaki 
dii§iincesi, onu Mu'tezile'ye kar§l <;ok sert bir tutum takmmasma sevketmi§tir. 
Er-Risale isimli eserinde bu konu dolayh olarak degerlendirilmi§tir. 

imam ~afii, kelam ilmi ile ugra§anlann birbirini tekfirin, hadis ehlinde ise 
sadece yantlmalarm sozkonusu edildigini, bu ikisi arasmda mukayese yaptldt
gmda; kelam ilmi ile ugra§marun tehlikleleri/tekfiri banndrrdt&ru §oyle ifade 
etmektedir: 

''baktun ki kelamctlar birlerini tekfir edip duruyor, hadis ehli ise sadece bir
birlerini hataya _nisbet ediyorlar. Hataya nisbet etmek, tekfir et;mekten c;ok daha 
ehvendir. "23 

imam $affi, bu degerlendirmesi ile ya§adt& doneme dair bir algtyt bize ak
tatmaktachr. Buna gore islam'm ilk asrmdan itibaren akaide dair farkl.J. millaha
zalarda bulnnan ftrkalann birbirlerini tekfir ettikleri veya hadis ehlinin, sel~f 
dii§iincesi dt§mdaki her tiirlii yakla§liDl din dt§t addettikleri ve ba§ta Mu'tezile 
olmak iizere diger ftrkalann saptk olarak ilan edilmi§ olmastdtr. Selef dii§iince
sinin savunucusu alan imam $affi de bu dogrultuda hareket etmekte ve takfi.rle 
antlmaya yol ac;acak kelam ilmi ile ugra§maktansa, hataya nisbet edilebilecek 
hadisle ugra§marun daha dogru oldugunu savunmaktadrr. Te'vilden dolayt 

22 Razi, Menaklbu'J-i:mam, s. 96. 
23 Razi, Menaktbu'l-imam, s. 96. imam $afii'nin, kelamalann birbirlerini tekfir etmeleri veya bidatle 
nitelendirmelerinden dola}'l kelam iminden uzak durulmast gerektigi savtru ileri si.irerken, kendisi
nin gerek Bi~r el-Merisi ve gerekse Hais el-Ferd ile yaptlSI tar~malarda ~ok aSir ithamlarda bulu
nab~tir. Beyhaki, i:mam $afii'nin B~r el-Merisi ile olan bir kar~tla~masmda ~urtlann ya~andtSiru 
zikretmektedir: ''imam $afii, bir giin Emiru'l-Mu'minin- Me'mun'n yanma vard.Igmda mecliste B~r 
el-Merisi de vardi. Eqllru'l-Mu'minin, imam $afii'ye B~r'i kastederek kendisini tan!Jlp tantmadtgt
ru sorar. i:mam $afii de haJlr tarunuyorum diye cevap verince, halife onun B~ el-Merisi oldugunu 
sayler. Bunun iizerine imam $afii, Allah onu Firavu.n, Haman ve karunla birlikte cehenneme key
sun ~eklinde sert bir kar~Wk verir. Bunun iizerine Bi~r de; Allah seni Muharruned, ibrahim ve Musa 
ile birlikte ala-i iliyyin cennetine koysun diye cevap verir. Bu ~ilikh konu~malardan sonra halife 

. i:mam $afii'ye donerek bu sana verilebilecek en en gi.izel cevapllr der. " Bayhaki, Menn/ab, s, 464. 
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kimsenin tekfi.r edilemeyecegi tarzmda mevcut prensibe ragmen, dini dii§i.ince
de farkh yorumlardan dolayt flrkalarm birbirlerini tekfir etmeleri,-tarih boyunca 
devam edegelmi§tir. Bu yakla§rm diger din ve inan<; topluluklannda mevcut 
oldugu gibi, islam sonrasmda da flrkalar arasmda varhguu siirdiirmii§tiir. 

imam $afll'nin kelam ulemasma olan dii§manhgt, o kadar ileri boyuttachr ki, 
onlarl ilim adam1 olarak kabul etmemi§ ve yazdlklarmm da kitap olarak kabul 

edilemeyecegini if a de etmi§tir. 
"Bir kirnse ilmi kitaplanru birisine vasiyet etse, kitaplar1 arasmda kelam ki

taplan da bulunsa, kelam kitaplan bu vasiyete dahil olmaz. <;i.inkii o kitaplar 
ilimden saytlmazlar. $ayet kitaplarrm ilim ehline vasiyet etse, bu ilim ehli kate
gorisine kelamalar dahil olmazlar. "24 

islam kiiltiir mirasma en ciddi katklyt yapanlardan birisinin de Mu'tezile ol
dugu tarihi kaynaklarca miisellemdir. Gerek farkh din mensuplanna dinin ak
tanlmaSI ve savunulmasmda ve gerekse miisliimanlann ke:r:tdi aralanndaki 
inan<; ve sosyal alanlardaki ihtilaflarda oynadklar1 onemli rollerine ragmen 
immam $afll ve onunla beraber ehl-i hadisin bu yakla§rmlarmm tahlilinin ya
pilmas1 gerekmektedir. Dini zahir olanla veya tarihin_belli bir doneminde ceva
brm bulanla smrrlamak, tarih ve toplumla ve aynca Islam'm evrensellik iddia-
51yla ne kadar bagda91r bir durumdur? Bunun cevab1 aranmahchr. Hi<; §iiphesiz, 
yapllan tarh§rnalar, o tartl§ma zamaru ve zemini esas almarak degerlendirilme
lidir, ancak belli donemlerde yiiriitiilen bu tartl§malar, sonraki nesillere vazge
<;ilmez ve aksi iddia edilemez hakikatin ~endisi olarak aktarllrugmda ciddi -
problemleri beraberinde getirir. Nitekim, Imam $afi1 doneminde kendisi ile 
Mu'tezile arasmda cereyan eden bu tarh§malar, dogal ortarnmdan kopar1larak 

sonraki donemlere ta§mmi§ttr. 
Fahruddin Razi, imam $afi1'nin kelam ilminden nehyedip, ondan sakmrur

masuun sebeplerini, yukanda soz konusu ettigimiz hususlann yarusrra, §unlann 
da etkili oldugunu ifade etmektedir: Ku'an'm mahluk olup olmamas1 meselesine 
halkln dalmasi yiiziinden imam $affi doneminde fitneler kopmu§, bid' at ehli, 
gii<;lii olanlardan ve yoneticilerden yarrum al~rak hak ehlini ezmi§ ve muhakkik 
olanlann delillerine iltifat etmez olmu§larchr. Imam $affi, kendi doneminde yap
ngr gozlem sonucunda, bu tarb§malarm temelinde dogruyu elde etme degil, mal 
ve mevki elde etmek oldugunu gormii§ ve bu nedenle de bu ilimle ugra§mamm 
caiz olmadigr sonucuna Varmi§ ve bu ilimle ugra§anlar1 kotiilemi§tir. "25 Bu yak
la§urun dogru oldugunu varsaysak bile, bunun sadece kelamcllar i<;in soz konu
su edilmesi ne kadar dogrudur. Tarih boyunca fakihlerle sultanlar arasmdaki 
miinasebet ve sultanlara gore bi<;imlendirilen bir flklh dikkate ahnd1gmda neden 

2~ Razi, Menakibu'J-imam, s. 96. 
25 Razi, a. g. e, s. 98. 
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.hlahla ugra~mak caiz degildir t'arzmda bir millahaza dile getirilmemi~tir. Dolay
slyla her donemde ilim erbab1 olarak kabul edilen kimi baz1 insanlarm y~ bir 
tutum i~erisinde olduklan bir hakikattir, ama bu durum onlarm mensubu olduk
lan ilim alanlarmm terk edilmesini gerektirmemelidir. 

$afii mezhebinin biiyiik imamlarmdan ve ayru zamanda biiyiik kelamcrlar
dan birisi olan Fahruddin Razi, kendi imarru olan imam $afii'nin kelamla ilgili 
bu degerlendirmelerini bir ~ekilde ya~adlgt giiniin ko~ullarma baglamak sure
tiyle yumu~atmaya ~all~hysa da onun imam $afii' den aktardlgt ~u gorii~, du
rumu net olarak ortaya koymaktadlr. "$irkin dl~mda, Allah'm nehyettigi biitiin 
~eylerle imtihana ~ekilmek, kelam ilmi ile imtihan olunmaktan daha hayulldlr. 
" 26 Ba~ka bir ifadesinde ise imam $afii, kelamla irtidat etmekten sozetmekte ve 
"Kelamla irtidat eden hi<; kimse yoktur ki kurtulmu~ olsun. " 27 

Fahruddin Razi'nin imam $afii ile ilgili aktardlgt bir anektod, onun hem ke
lam ilmi ile ilgili gorii~ii, hem de ya~achgt donemin dini algilama bi~ hak
kmda bize bilgi vermektedir. Razi, Miizeni'den ~unlan aktarmaktadrr: 

"Allah rahmet eylesin. Bir defa $afii'nin kap1smm oniinde kelam konusunda 
miinaka~a ediyorduk. $afii kap1ya 9karak yarurmza geldi, bizim konu~tuklarl
ffilZl duyunca hemen geri dondii. Biraz sonra tekrar yarurruza dondii ve ~unlan 
soyledi: benim yaruruzdan aynlmama sebep olan ~ey,. kelam hakkmda miinaka
~a yaphguuz1 i~itmemdir. Benim kelam1 iyi bilmedigimi mi saruyorsunuz? Ben 
kelam ile ugra§hm ve onda biiyiik oranda ihtisasla~hm. Anc~ anladlm ki ke
lamm sonu yoktur. Siz oyle bir ~eyle miibahasa yap1p me~gul olun ki, ~ayet 
hata ederseniz, size sadece hatta ettiniz denilir, kiifre dii~ti.iniiz denilmez. "28 

Uzerinde dii~iinillmesi gereken hususJ kelamdaki yarulgilarm kiifiir olarak 
nitelendirilmi~ olmas1drr. Bu yakla~rm, hicri ikinci asudan itibaren islam dii
~iince tarihinde dini dii~iincenin nasll kurgulanm1~ oldugunu gostermesi a~l
smdan son derece onemlidir. Dini dii~iince alarunda tevil yoluyla hataya dii~
menin kiifiirle nitelendirilmesi, bize donemin bakl~ a9srm vermekte ve akli 
olana kar~1 taklrulan olumsuz tavnn ne derece kah oldugunu gostermektedir. 
Daha once de ifade dildigi gibi, imam $affi'ye gore kelam ilmine ihtiya~ yoktur. 
Zira biitiirt sorularm cevab1 Kur'an ve Hz. Peygamber'in hadislerinde mevcut
tur. 29 imam $afii bu durumu Er-Risle'nin mukaddimesinde ifade etmi§ti. Dola
ytslyla nakille yetinilmeli ve bunun dl§mdaki her tiirlii felsefi ve kelarni ~all~
malar reddedilmelidir. Bu noktada imam $afii, smm 9-zmekte ve ~unlan soy
lemektedir: "Her kim ki kitap ve siinnet smmyla konu~ursa, o durulmas1 gere
ken yerde durmu~tur, her kim de kitap ve siinnetten asll olmayan bir ~eyi soy-

u Razi, a. g. e, s. 95; ibn Asakir, Tebyinu Kizbi'l-Mufteri, z. 337. 
27 Razi, a. g. e, s. 95. 
2B Razi, a. g. e, 100; ibn Asakir, Tebyin, s. 343. 
29 $afi.i, er-Risale, s. 14. 
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lerse o da hezeyand1r. "30 Tarih boyunca, dinin i9Jlden konu~an biitiin fukala
nn soylemlerini, Kur' an ve siinnete dayandmhklan idd.ialan bilinen bir vakta
dlr. Sorun, hangi Kur'an veya hangi siinnete dayandmld1gt sorunudur. Zira 
islam dii~i.ince tarihinde Bahnilikten ismaililige ve d.iger pek ~ok Rab.zi frrkalar 
da idd.ialarrru Kur'an'la desteklemi~lerd.ir. Dolayunyla- dii~iincelerin salt Kur'an 
ve si.iru"lete dayanrunhyor olmas1 konuya c;oziim getirmemi§tir. 

imam $afii de kendisinden onceki selef ulemas1 gibi, kelamcllarla oturul
mamasl, onlara selam verilmemesi gerektigini soylemi§tir. 31 Onu bu anla)ll§a 
sevk eden neden; kelamcllann akh nassm online gec;ird.ikleri i9n kitap ve si.in
neti terk ettikleri idd.ialar1dtr. Oysa selef ve ehl-i had.is akll sadece nassm anla
§llmasmda bir arac; olarak kullanilabilecegi di.i§iincesinded.irler. Nitekim bu 
c;erc;evede hareket eden imam $afii, pek c;ok kelami konuyla ilgili gorii§ de be
yan etmi§, ancak o yaptlgt biitiin degerlend.irmelerde nassm zahiri ile yetinme

ye c;ah~rm§tlr. 

imam $am, kelama yonelik bu kadar agtr ifadeler kullarurk~n, onun ~agda§I 
olan Cahlz'm kelam ile ilgili degerlend.irmelerini hanrlatmakta yarar varrur. 
Cahlz' a gore; "kelamolar olmasayru, avam peri§an olmu§, inanc;larrru ellerin
den c;aldtnp ba§kalarma kaphrrm§lardl. Eger Mu'tezile olmasayru kelamolann 
hall haraptl. "32 ~-

Sonuc; 

c;agda§ olan Cahlz ile imam $afll'nin kelam ilmine yonelik bu iki farkh yak- · 
la§lml, donemin bilimsel ve killtiirel yap1smm tesbiti ac;tsmdan onemlid.ir. islam 
kiiltiir mirasrm etkileyen bu yakla§Jmlar sadece belli bir donemle smrrh kal
marm§, gi.ini.imiizde de Miisli.iman kiiltiiri.ini.in ve buna bagh olarak miisli.ima
nm diinya gorii§i.inii de etkilemi§tir. islam kiiltiir mirasmm en dinamik ve en 
canh doneminin Mu'tezile ile hayat buldugtmu ·~oylemek abarn olmasa gerek. 
Ne var ki donemin yoneticileri tarafmdan statiikonun korunmas1 ve gelenegin 
one «;~kanlmas1 her zaman ic;Ui. daha cazip gelmi§tir. 

Bu stati.ikocu yakla§rm nedeniyled.ir ki Mu'tezlle devre dl§l brraktlmi§ ve tes
limiyeti esas alan statik dii§iince one c;t.kanlml§ ve desteklenmi§tir. Bunun so
nucu olarak islam dii§iincesi dinamizmini yeteri derecede muhafaza edememi§, 
nassm zahiri anlammm dl§ma 9kma)'l saplkhk olarak nitelemi§ ve Miisli.iman 
zihni belli bir donemle kend.isini smrrlarm~tlr. 

Netice olarak denilebilir ki imam $afii'nin kelam kar§lthgt ya§adlgt donemin 
sosyal ve siyasal sorunlanna kar§l kend.isinin ozel olarak takmd1gt bir tutum 

30 Beyhaki, Menakrb, s, 464. 
31 ibn Asakir, Tebyin, s. 344. 
32 Caluz, el-Hayavan, IV, 289. 
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olabilir. Belki o donem ic;erisinde bir nebze bunlann anla§Ilmas1 da mii.mkiin 
olabilir. Ancak imam $afll'nin Kelam ilmine kar§l takmru~ bu olumsuz tutu

mun, mutlak hak.ikatmi§ gibi alglianarak sonraki nesillere aktanlmas1 ve bu 
anla}'l§m Miisliiman killtiiriinde baskm bir inane; olarak benimsenmesi, Miis
lii,man inane; ve killtiiriinde ciddi sorunlara yol a<;m1§hr. Bu nedenle ki§ileri 
kutsamadan dii§i.incelerin degerlendirilmesi gerekir ki hak.ikate ula§mak miim
ki.in olsun. Sonu<; olarak ~u soylenebilir. Mu'tezile ve bununla birlikte kelamcl
lann ne kadar yarulma ihtimali varsa imam $afll'nin de o kadar yarulma ihtima
li vai"drr. "Onlar ki sozii dinlerler ve en giizeline tabi olurlar." (Ziimer 18). 


