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SALİMİYYE MEKTEBİ
Prof. Dr, Cihad TUNÇ

Dini ve tasavvufi kitabiyatta kendisine zahidler ve kclamcılar arasında yer verilen bu mektep, meşhur mutasavvıf
SehI b. 'Abdullah
et- Tusteri'yc (ö. 283/886) otuz yıl, bir diğer rivayete göre altmış yıl
talebelik etmiş ve onun hizmetinde bulunmuş olan Ebu 'Abdullah Muhanımcıl h. Siilim el-Basri (ö, 297 /909) tarafından kurulmuş ve Basra'da
Hicrl III. -IV. Miladi VIII. - IX, asırlarda pek aktif bir roloynamıştır.
Salimiyye Illcktebinin kurucuları olan Ebu 'Abdullah Muhammed b.
Salinı ve oğlu Ebu'I-Hasan b. Salim (ö. 360/970) bu mektebin reisIeri olarak SehI b. 'Abdullah et-Tusteri'nin yolunu takihetmişlerdir.
Umumi.yede fırka ve mezheblcrı: hatırda kalmalarıııı temin için,
cemiyette nadir kullanılan isimlcrin verilmesi tercih edilmektedir. Bu
sebehle hu mektebe dedenin ismi olan Salim'den dolayı, Sillimiyye ismi
verilmiş olsa gerektir.
Salimyye

Mektebi

Ve Kurucuları

Hakkındaki

Haberler

Sillimiyye mektebi hakkındaki heyanlar pek muhteliftir ve bunları
ortak bir rivayet altında toplamak ta oldukça güçtür. Salimiyye mektebi
hakkındaki en eski haberi Mukaddesi (veya Makdisi)'dc (ö. 380/990)
buluyoruz, Meşhur kitabındaki i tasvirler arasında, Basra'yı ziyareti
sırasında orada hulunan mczhehlere dUlr hir bölüm ayırdığını görüyoruz. Buradaki malumattan
anladığımıza göre Basra'da yayılmış olan
Sillimiyye, dindar kişiler arasında taraftar bulmuş, kelam İlmini hildiklerini ve zahid olduklarını iddia eden bir gruptu. Basra'da "Mü zekkirun"
adıyla biiinen vaizlerden pek çoğu bunlardandı. Salimiyye mektehine
mensub olanların ekserisi pek fazla fıkıh okumazlar, şayed okumak isterlerse, ancak Malik b. Enes'in fıklıını okurlard •. Onların reisIeri İbn
Salim idi, o da Ebu Hanife'nin fıkhmı okurdu, Bu İbn Salim, Sehl b.
'Abdulliih et-Tusleri'nin talebesiydi. Mukaddesi devamla şöyle diyor:
"Ben onları birhirleriyle yardımlaşan. birbirlerinin geçimini sağlayan
1 Ahsenu'/.Tehasimfı

ma'rifeıi'I.Akiilim,

cd. De Goeje, Brill 1906.
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!alih bir topluluk olarak gördüm. Nevarki kendi reisIerini methetmekte
ileri gidiyorlardı. Uzun zaman onlara gidip geldim, sırlarını öğr('ndim
ve kalbIerine girdim, zira ben ibadet sahibIerini sevcriın; ve kim olursa
olsun, zühd sahibIerine karşı meylim vardır. Bunlar ince sözlü, nazik
konuşan kimselerdi. Kitabıarı da vardı ,meclisleri yüksek bil' seviyedeydi,
ihtilaf ettikleri hususlar da vardı"2.
Mukaddesi, Silimiyyc taraftarlarıyla şahsi ilişkiler kurmuş olması.
na rağmen, bunlar hakkında yukarıdaki az, fakat kıymetli haberleri
kitabında zikrederken, onların dini kanaatlarının
tafsilatı hususunda
fazla bir şcy söylememektedir. Halbuki o, bu mektebin canlı bir şahidi
durumundadır, zira ortaya çıkışlarından hemen hemen yarım asır sonra
yaşamış olmakla, onların menşelerine en yakın olan bir kimsedir.
EbU 'AbdUrrahman es-Sulemi (ö. 412/1021) ve EbU Nu(aym'a (ö.
göre EbU 'Abdulliih Muhammed b. Ahmed b. SiiIim, Salimiyye
'mektebinin
ilk reisiydi. Bu zat yaklaşık olarak altmış sene boyunca
Sehl b. 'Abdulliih et.Tusteri'ye hizmet etti vc onun sözlerini hafızasına
yerleştirip ondan nakillerde bulunmak suretiyle hocasının fikirlerinin
yayılmasına sebeboldu. Başka şeyhlere asla rağbet etmedi, onun metodu
ve yolu hocası Tusteri'ninki gibiydi. Onun şöyle dediği rivayetolunur:
"İhlas ile ri yanın karanlıkları kalbden gider, sıdk ve doğruıuk nuruyla
yalanın karanlıkları kalbden gider, nefsin karşı çıkmalarına dayanıp
sabreden kimseyi Yüce Allah kendi dostluk makamına ulaştırır3•

430/1038)

Basra'da işbu Muhaınmed b. SaIim'e ve oğlu Ebu'I.Hasen Ahmed b.
Siilim'e gerçekten bağlı taraftarlar vardı. İşte bu taraftarlara Sinimiyye
adı verildi. Sfılimiyye'ye meyli olan insanlardan önemli bir miktar, ince, değişik ve kısmen de ihtilaflı gibi görünen konuşmaları sebebiyle,
sonraları bu mezhebe karşı yabancı 0ldular4• Sulemi'nin, Tari1ıu's.Sujiyye5 adlı eserinde Salimiyye hakkında: "Bazliarına göre Salimiyye bir
mezhebtir (~), fakat 'ben bu hususta tetkiktc bulunamadım",
diye
yazdığını sonraki kaynaklar haber vermektedil'le1'6.
2 Mukaddesi, S. 126.
3 AMurahmıin es.Sulemi, Tabakatu' •..•Sufiyye, S. 441, Mısır 1953; Ebu Nu'aym, Hi!j'e.
tu'l-Evliyii, C. X, S. 378, Mısır 1938.
4 Amedro:r, H.F., Notes on some Sufi Live. JRAS 1912, S. 574.
5 Sulemi'nin
mümkündür.

Tabakatu's-Sıifiyye'den

öncek belki de 1'iirihu's.Sllfiyj'e'yi

yazmış olması

Zehebi'den başka Haıib Bağdıidi de Tarih.; Bağdad'da Lu eseri zikrediyor: Sulemi,

Tabakatu'.-Sufiy)'e,
1 ('Abdn'I.Vahhib

Mukaddime kısmı, S. 34; İbnu'I.Eolr,
en.Necciir Neşri) Mısır 1353.

6 KrşI. Amedroz, a.g.e., S. 555.

Tarih, C. VII,

S. 310-3ıı: not.
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Şehristiini (ö. 548/1153) el.Mi/el ve'rı-Nihal adlı eserinde Salimiyye'.
den hiç hahsetmemektedir.
Bu eseri Almancaya tercerne eden Tb.
Haarbrüeker, kitabın sonuna koyduğu "Hiişiye ve Tashihler" bölümünde el.Huseyn b. Mansur el.Hallae'a (ö. 309/922) dair olan kısımda, "Kitabu'I.Fa,.k Beyne'I-Fırak"7 müellifi Tahir h. Muhammed eı-tsfera'ini'den
(ü. 471 11078) aldığı a~ağıdaki bilgilere yer vermektedir: "SiHirniyye taraftarları, Basra'da Haşeviye'den sayılan ,sözlerinde hid'Rtlar bulunan,
Hallae'ı gerçek bir sôfi olarak kabul {'den8 bir sınıf idiler"9.
Siilimiyye mektebinin
Basra'da \'efat etmiştir ..

ilk reisi olan Muhammed

b. Salim 297 1909'da

Sulemi'nin Ta,.ihu's-SUjiyye ve Tabakatu's.S/lfiyye,
Zehebi'nin (ö.
7.1,8/1348) "Ibe,." ve tbnu'ı.'tmlid'ın
(ö. 1089/1679) Şezeratu' -z.Zelıeb
adlı eserlerinde Muhammed h. Si1im'in oğlu Ebu'l-Ilasen Ahmed b.
Muhammed. h. Şalim el-Basri es-Sufi b. es-Sufi el-Mütekellim10 hakkında
şu bilgileri Luluyoruz: Ahmed b. Salim, Siilimiyye mektebinin makulatını yazdı, hizatihi sôfi ınakamlarma ulaştı ve nefsim! arzularla mücadele etti, Siilimiyye'nin şeyhi oldu. Uzun süren hayatı sebebiyle Tusteri'yi
görebildi ve ondan ders aldı. Tusteri'nin en son taraftarı olarak 90 ya.
şında 360/970 senesinde vefat etti. Bazı hususlarda sünnete muhalif
olmakla beraber, pek (;ok hususlarda d;ı onu tamam~n tasvib etmiştir]].

Biz d(~Ign8z Goldziherl2 ile kabul edebiliriz ki, Şii Gulat arasında
çok katı teşbihciliği ile bilinen Ilişam b. Salim'in taraftarlarını,
bu Sa.
Jimiyye mektebinin içine dahil etmek hiç tc mümkün değildir, zira
Mukaddesi'deıı başka Sulemi ve Ebu Nu'aym da genç Ahmed b. Salim'i
ve Salimiyye diye anılan. rnektebin mensüblarını gördüler, fakat eser7 Bu eserin yazmasının mikro.fiImi elimizde meveüdtur: Staatliehe Bibliothek ıu Berlin,
:'ir. 2801 mg. 22.
II K •.~ı. Bağdidi,

cl.Fark

BeJne'I.Firak',

Doç. Dr. E. Ruhi Fığlah tercümesi,

S. 239.

Ankara 1979.
9 Haarbrü"ker, Tb., Abu'l.Muhammed
lıenschıılen, iki eild, Halle 1850-51.
LO Mütekelliın tabirinin

el.ŞahraslÜni's

Religionsparteien

und

Phlosop-

sideee ilahiyateı veya kelimeı manasına değil de, başka yakın

manillarda da kullanıldığını görüyoruz: Meselii İbnu'n-Nedim (ö. 385/995) zamanındaki mütekel.
liınleri aşağıdaki gibi beş sııııfa ayırmaktadır:

ı. Mu'tezilc

kelimeusrı,

2. Zeydiyye ve tmimiyye

Fırkası mütekellimleri, 3. Cebriye ve Haşeviyye Mütekellimleri, 4. Hiriei veya Havirie

müte-

kellimleri ve 5. ziihid, ••bid ve mutasavvıf olan mütekellimler. İbn Sil im de bu 5. grup mütekelJimlerd •.n olsa gerekt ir. tbnu'n.Nedim,

Fihrist,

ed. Flügel, S. 172-183.

II Zehebi, lber, C. II, S. 3?0; Şeı;erlit, C. III, S. 36.
12 Ignıu: Goldziher, Sfılimiyye ]'[ektehi hakkında "Die dogmaticshe Partei der Salimiiia"
adıyla ZDMG, Sayı 61, Leipzig 1907, S. 73-BO'de neşrettiği bir makale yazmıştır.
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lerinde bu Rişiim h. Salim'den hiç söz etmedikleri gibi, Sfılimiyye mektebini Haşeviye'den de saymadılar. Sadece tsferii'ini'nin yukarıda işa, ret edilen iddiasun kesinlikle doğru olarak kabul etmek mümkün gö.
rünmüyor. Belki de tsferii'ini'nin, ancak Hanbeli kaynaklarından
öğrenebildiğimiz, Salimil'ye mektebine atfedilen ve hemen aşağıda göre. eeğimiz -ihtilaflı mcl'c1elerine bakarak onları Haşeviyeden sayıvermiş
olması muhtemeldir. Her halukarda Salimil'ye mektebinin Haşeviyeden
sayılan Hişam b. Sillim taraftarlarıylu
alakasınm bulunması zayıf hir
ihtimalden ibaret olsa gerektir.

Kfıtu.'I.Kulfıb ınüellifi EbU Tiilib el-Mekki (ö. 386/996) Ahmed b.
Sillim'den ders aldı. Ebu Tiilib el-l\'1ekki ismiyle bilinen Muhammed b.
Ali b. Atiyya el-Harisi, aslen lVlekkcli dağildir, fakat uzun zaman Mek.
ke'de yaşamıştır. Ahmed h. Salim'in ölümünden sonra Basra'ya geldi
ve eserini orada tamamladı. Daha son.ra Bağdad'a gitti ve orada halka
vazettiB,
Ahmed b. Siilim, el-Luma fi't-Tasavvııf adlı kitabın yazan ve kendisine muhalif olaıı Ebu Nasr <Abdullah es-Sarrae'ın (ö. 378/988) beyanlanl'la da bizce malumdur. Kat'iyetle kabul edeceğimiz üzere, bir Hanbeli olan <Abdu'l-Kiidir el-Gilani'nin (ö. 561/ll67) Kit6bıı'I-Cımya adlı
adlı eserinde iddia ettiğinin aksine <Abdulliih es-Sarrile, Ahmed b. Sil.
lim'in talebesi olmamıştır. Ayrıca Kit6bu.'I-Cıınya'nın14 58 ila 66. sahifelerinde sözü edilip sayılan bid'atlara dair hiç l)ir şeyi "Luma"da göremıyoruz.
İbn Teymiye'nin Cö. 728/1328) Mecmıı'atu'r-Rasa'ili'l-Kubra
adlı
eserinde Salimiyye kelimesine iki defa rastlıyoruz, fakat en ufak bir
açıklayıcı bilgi bulamıyoruzlS.
SALtMtYYE }ıEKTEBİNtN

BELLt BAŞLı GÖRÜŞLERt

Salimiyye mektebinin başlıca prensipleri muarızları olan Hanbe.
liler tarafından muhafaza edilmiştir. Her nekadar kaynaklarda Sillimiyye mcktebinin Makalatları, kitablan olduğundan bahsediliyorsa da, bunlardan hiç biri şimdilik bize kadar ulaşmış değildir. Bu itibarla tesbit
etmeye çalıştığımız bu görüşler hanbeli kitabıarından alııımıştıl'. Bilhas.
sa İbn Makfılii'dan sonra BağMıd'ta baş kiidılık vazifesinde hulunan
Ebu Ya'ıa Muhamıneıl p. el-Huseyn b. el-Ferra el-Hanheli (d. 380/990 13 İbn Hallikan, V~reyut, C.LLI, 430; CAL, I", S. 217, S. I, S. 359.
14 Abdu'l-Kiidir el-Gilôni, Kittibu'l-Gunyc./i-ttiriki'I-Hakk,
Kalıire 1381 ve Mekke 1314.
15 İbn Teymiye, Mecmu'a cr.Resu'ilil-Kubru,

C. I, S. 201 ve S. 121.
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ö. 458/1065), "el-Mıı'teme'd ii UsU!i'd-Din" adlı kitahmda SiHimiyye'ye
atfettiği on sekiz görüşe yer vermektedir.
Buradan yine bir hanbeli
olan' Abdu'l-Kiidir el-Giliini (ö. 561/1167) on iki tanesini Kitiibıı'I.Cunye'sine almıştır. Şöyleki, Mu'temed'deki 3. ve 4. prensibi bir numara
kaydettiği için kitabında on bir tane olarak gözükmektedir. i. Goldziher
de buradan aldığı için "Die dogmatische Partei der Siilimijja" adlı makalesinde on bir prensipten bahseder. Böyle olmakla beraber Alu'temed'deki 6. görüş Goldziher'in makalesinde yer almamakta, bunun yerine
kendisinin II rakamıyla numaraladığı ve dipnotta Gunye'nin I, 71.
sahifesinden aldığma işaret ettiği aşağıdaki ifadeyi de Salimiyye'nin göruşü olarak nalHediyor. Halbuki Gunye'de bu görüşlerin sayıldığı ve
aynı sırayı kendisinin de takibettiğini
söylediği sahifeyi, dipnotta I,
83. sahife olarak göstermektedir. Öyleyse zikrettiğimiz bu lL. görüş, 6.
görüşün yerine 71. sahifeden alınmıştır ki, bu görüş şöyledir:" ıl. "Onlar (Sftlimiyye) Kur'ftnın

5. Milide /5.

4.Lr~>-

...ili 0Lc:~4

.)5:.ı.

"j~)

Kim imanı inkar ederse, şüphesiz amelleri boşa gider" ilyetine dayanarak
"İm,ının" Allah'ın isimlerinden biri olduğunu ileri sürdüler"!6.
Loui Massignon, Essai adlı eserİne 9. görüşleri hariç diğer 17 görüşü Alu'tenwd'ten almıştır. O, 3. ve 6. görüşü bir numara altında birleştirdiği için Essai'de 16 görüş olarak göze çarpmaktadır! 7.
Ehu Ya'lii'nm Mu'temed.ri Usfıli'd-Din adlı eserine göre Siilimiyye
mektebine atfedilen görüşler sıraçıyla şunlardır:

ı. "Allahu Teal,ı ezelde kainatm
müşahede edendir".

varlığını da yokluğunu da zatmda

Ehfı Ya'lii Salimiyye'nin görüşünü böylece ortaya koyduktan
bunun yanlış olduğunu şu fikirleriyle göstermeye çalışıyor:

sonr/l,

"tb n Salim eleBasri'nin bu sözünün aksine Yüee Allah ezeldekainatm varlığını da yokluğunu da müşahede eden değildir, belki zatının gereği olarak diğer zati sıfatlarıyla müşilhede eder. Yüce Allah'ın Zekeriyya
kıssasıudaki sözü onların bu iddialarının yanlış olduğuna işaret eder:
19. Meryem/9:.J.ı\
Nitekim

<.>~..J IJi.i-1 JiJ .~

sen (önceden bir şey değilken)

ratmıştıııl".9.

TevbeııOS:

~j

rJ

Ji

"jA

~A1>- .Ai.

yokken, daha Önce seni ya-

0J:...Jıl) Jr.J) fi.i- : De ki, istediğinizi

16 Ignaz Goldziher, a.g. Makale, ZDlI1G, /6 ı, S. 78.
17 Lois Massignon, Essai
S. 264-70, Paris 1922.

SUl'

les Origines du 1,exique Technique de la Mysıique Mltsıılnıane,
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işleyin, Allah, Peygamberi ve mü'minlcr i~ıediklerinizi görecektir".
Fiillerinden sonra, onların işlediklerini göreceğini Allah }Jöylcce haber
veriyor. Kainat e••.
elde var veya yok olmadan hiili değildir. Şayed yok
iken Allah onu var olarak görürse, bu durumda Cenah.ı Hakk'lU her
şeyi, olmadığı şey üzere (yani var olmadan) gördüğü söylen,miş olur
ki, cahilin anlayışı iştc budur, ve Yüee Allah bundan bcridir. Şayed
kainat ezelde mevcüd ise, bu söz (bizi) kiiinatın kıdemine götürür, çünkü
ezelde mevcı1d olan her şeyin kadim olması zorunludur (vacibtir). Hal.
buki kainatm hadis olduğuna dair delillcr vardır. Bu böyle olunca, Al.
lah'ın kainatı varkcn de yokken de zatında görmcsi hatıl olur.
2. Onların görüşlcrinden
biri de ~öyledir: "Yüce Allah diğcr
s!fatlarıyla idrak ettiğini, iiimle idrak eder; irade görme ve ilim sıfat.
larıyla idrak ettiğini, kudretle idrak eder, diğer sıfatlarla da hiil höy.
ledir".
Ebii Ya'ıa'nııı

eevabı:

Bu görüş, görülen ve hilinenin aynı seviyede (ya~i ayııı eşitlikte
ve değerde) olduğunu gösterir. Bunun yanlışlığınııı ddili şudur: Allah'ın
ilim~iz alim, kudretsiz kadir olduğunu, iradesiz murad ettiğini iddia
et~ektir ki, bu görüş sıfatları inkar eden Mu'tezileyc uygun bir görüş
olmuş olur:Biz, sıfatların varlığına bu kitabın başuıda delil getirdik.
3. Onlara göre: "Yüee Allah, kıyamet gününde muhammedi
lim) bir ademi (bir adam) s(ıretinde görülecektir"
Ebu Ya'lii'nm

(mus-

cevabı:

Bu görüş Allah'ın şu sözünü bilmemektiı': 4,.Şura lll:

"r.}.ı.e}

ı..
t....
:)

"O hiç bir şeye beıızemez". Ne şekilde olursa olsun, Allah'ın bir şeye
benzediğini söyleyen kimse, bu ayeti reddetmiş olur, zira sabittir ki, O
cisim, ccvheı:. araz ve bu üç şeyi kendinde hirlcrrtiren insan (ademi) değildir. Cevher, cisim ve üraz olmıyan Kııdim, nasıl değişsin de. hu şeyleri
kendinde toplayan bir cisim olsun?
4. Onlara göre: "Allahu TeiHa cin, insan, melekler, hayvan ve diğer
yaratıkların hepsine, her birini kendi manasma göre tecelli eder".
Ebii Ya'lii'nın cevabı:
Te'vil edenierin verdikleri mana höyledir, çünkü onlar, Allah'ın
yaratıkların suretinde görüldüğünü söylüyorlar, bu ise büyük bir küfür-
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dür, çünkü bu sözle insan O'nu insan şeklinde, cin, cin şeklinde, boğa,
boğa şeklinde, tahta biti, tahta biti şeklinde, sinek de sim.k şeklinde,
görüyor, denmiş olur ve böyle olunca, Kadimin zatı büyüklükten küçük.
lüğc, uzunluktan kısalığa değişerek görülür. Aslında Kadim olanın zatı
değişmez.
5. Onlara göre: "Yüce Allah'ın bir sırrı vardır, bunu açıklarsa, tedbiri bozulur. Peygamberlerir> bir sırrı vardır, bunu aıklarlarsa,
nübüvvet batı! olur. Alimlerin bir sırrı "Vardır, bunu açıklarlarsa, ilim yok
olur" .
Ebft Ya'lii'nın

cevahı:

BiL söz de küfürdür, çünkü Yüce Allah hakimdir ve tedbiri de düzgün ve sağlamdır. Oraya bozulmak yc yıkılmak arız olmaz. Onların dedikleri doğru olsaydı, Allah'ın hikmeti batıl olurdu, halbuki O, bundan
yücedir. Peygamberler
de böyledir. Allah'ın ümmetIerine beyan edip
açıklamasını emrettiği bir şeyi onların gizlemelerine imkan yoktur.
Allah oulan açıklasınlar diye gönderdi ve şöyle dedi: 14. İbrahim 14:

rJW;~~~.•;

~W~w\l\

JYJ 0'" li ..)

L./'Biz

her peygamberi

kendi

kavmine apaçık anlatsın diye, kendi lisanıyla gönderdik". Peygamberlik
mucize ile sabit olur. Mucizc ise iptal edilmez, çünkü mücize ha!ikullide
Lir olaydır. Peygamberlerin
varisleri olan alimler de böyledir. Nasıl
olur da bunun açıklanmasıyla peygamberliğin iptal edileceği söylenir.
G. Onlara göre: "Kafirler
hesaha çekecektir".

Allah'ı ahirette

görecekler ve onları Allah

Bu meseleye Ebft Ya'lli'nll1 cevabı: Bu hususta
terli söz söyledik, şeklindedir.

üçüncü görüşte ye-

7. Onlara göre: "İblis, Adem'e ~kjnei defasında
Ebft Ya'lii'ııın

cevabı:

Bu söz, Kur'anı yalanlamaktır:

7. A (raf LLL:

"İblis secde edenleı-den olmadı",

~J

i 0&-

J .•

secde etti".

.:.:.~UI,y

18. Kehf 150:

J."....4i : " ... İblis'ten

başka

w

W"=",

hepsi

w.•

~r <.J~Ü w\lı
~L( <.r~l \i~

seede etmişti.

O

cinlerdendi, Rabbinin emri dışına çıktı .... " yani Rabbine taattan kaı;ındı. Şayed başka bir vakitte bunu yapmış olsaydı, o hususta itaat
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etmiş olurdu ve kendisi de Allalı ın vaıdinden (azahından) kurtulur
ve onun için faydalı bir şey hasıl olurdu. Herkesin, bunun ona faydalı
olmıyaeağında iema etmiş olması, emri yerine getirmediğine işarettir.
8. Onlara göre: "İblis Cennet'c girmedi '.
Ebu Ya'lii'lUn eevahı:
Bu da Kur'aıu yalanlamaktır:

ıs. Hier 114 ve 18. Sad
{.'>; J

ın

~;

lt ~.. c.r l.

"Öyleyse defoloradan!
sen artık kovulmuşun (atılmışm) bir;sin".
Orada bulunmadan, oradan kovulması mümkün olamaz.
9. Onlara göre: "Cibri! Hz. Peygambere,
sizin gelmi~tir".

kımdi yerini terketmek-

Ebu Ya'lii'lUn cevabı:
Bu. iddia "şağıdaki hadisi bilmemektir. Çünkü Hz. Peygamber
lnber vermiştir ki, Cibri! ona Dihyctu'I.Kdhi
suntinde gelmiş ve ona
Ey Muhammed, İslam nedir? demiştir. Diğer bir hadistc de, Cibri! bir
A'rabı olarak Hz. Peygambere geldi, İslam nedir?, imim nedir? 'dedi.
Gittikten wnra, Hz. Pcygamher: Bu Cibri! idi, size dininizi öğretmek
için geldi, dedi.
10. Onlara göre: "Allahu Teala ezelden beri yaratandır".
Ebu Ya'lii'lUn cevabı:
Şayed bununla onlar yaratma fiilini kasdetmişleTsl~, bu, insanı
[tlemin kıdemine götüren flözdür. Şayed bu sözle O'nu vasfetmek istemişlerse, bu caizdir. Fiilin varlığının kendisinden gerçekleştiği ikinci anda,
kendinde bulunan hir şeyle vasfedilmesi mümteni' değildir, keskin bir
kılıç misalinde olduğu gil.i. Her nekadar kesmemiş olsa hile, kesmek fiilini gerçekleştirdiği zaman, keskin hir kılıç denir.

ı ı. Onlara gör: "Fiil (yapmak)
mak) mahluk değildir".

malıluktur,

fakat tef'll

(yaptırt-

Eb •• Ya'Iii'nın ccvahı:
Bu iddia dili bilmemektir, zıra tef'ilin (çok çok yapmaıun) tekili
olan: fi<il, bir kere yapmak demektir, çok çok vurmanın (tedrib) tekili
,(darb) bir defa vurmaktır. Çok çok öldürmenin (tekti!) tekili (katı) bir

SALİMİYYE

defa öldünnektir.
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Fiilin yani bir defa yapmanıll. mahlük

olması gibi,

ikinci de mahluktur.
12. Onlara göre: "Batıl bir hadisi naklederek derler ki: Allah Hz.
Musa ile konuştuğu zaman, Musa kendini bcğendi. Allah ona Ey Müsf!!
nefsin ho~una!l1ı gitti, güzlerini aç diye valıyedince, Musa güzlerini açar
açmaz, yüz tane TI1r dağı vc her dağııı üzerinde bir Müsa gördü. }IuhaddisIere güre bu batıl bir sözdür. Hz. Peygamber buyurdular ki,
"Bilerek bana yalan isnad eden kimse, Cehennemdeki yerine hazırlansın "
13. Onlara göre: "İrade me~ietİn fer'id ir, meşiet İse iradenin aslıdır;
meşiet kadim,

irade hfıdistir".

Ebu Ya'Hi'ııııı ccyalıı:
Bu hilgisizlikten ileri g(~lir, zira irade ve meşiet, ilim, kudf(~t. scmi',
hasar ve kelam gihi zati sıfatlardandır. Bu sıfadar kadimdil', hadis de.
ğildir. İrade ve mCljiet de bu sıfatlar gibidir. Şay(~d bu sözü tersine çe\.irip, irade asıldır ve kadimdir, meşiet fer'dir \c hadistir denildiğinde,
buna ne ile cevap verilirse, bizim de eevabımız odur.
14. Onlara göre: "Allah kullanndan ta at ister, isyfın istemez v(~
bunları onlarm vasıtasıyıa ister, onlaım kendilerin.den (doğrudan di)ğruya) istemez".
Ebu Ya'lii'nm cevahı:
J,.

J.-. .... o

rr:,.,li

.J:~

}J.

~_::.:.~i .uı\

Bu görüş Kıu'i"ına aykırıdır: 5. Maide /41:

Jo

.....

ej-A J

~~:~j.0:0

.01- J..:il \ ;) J. ~+J 0'. .lJ\ ~~J J \ 'G:.;, _..:il \ Ü::A J -

"AIıah'ın fitneyt düşmesini istediği kimse içiİı AlIah'a karşı scnin din.den bir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalhlerini antmak istemediği
kimselerdir ...." 6. En'am
bunu

yapmazlardı".

seydi, birbirlerini

/137: oJW lA J..:il\ ~l:';'-

2. Bakara/253:

:;.rj

"Allah

- J:::::;i l• ..:il\~\.;,

:,JJ "Allah

Ebu Ya'lii'Illn
Bu da
o

0\~ ~ \ ~J

önce Ye Cibril

cevabı:

Ku •.'an.a aykırıdır:
J

dile-

öldiirınezlerdi".

15. Onlara göre: "Hz. Peygamber., nübün-etteıı
kendisine gelmezden evvel Kur'anı ezberlemişti".

J

dileseydi,

__
r'r

~\:>J\t..

.'

cS_.J.D ~~

'l2.
o. J tt'

Şura /52:
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"Cibrili göıı-
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nedir,

önceleri

J...:.b~:j 'lJ_1..;-'l:5"

~~~

"Sen daha önce hir

kitahtan

~

bilmezdin".

~

~

ükumu~ ve dinle

IJ~.L:;

29. Anke

d

tAJ

de yazmış değilsin".

16. Onlara göre: "Kur'an okuyan herkt~sin lisaıııyla Allah okur,
Kur'anı okuyandan dinledikleri zaman, sanki onu Allah'dan dinlediklerini sanıyorlar".
Ebfı Ya'li'llIn

cevabı:

Bu bir hatadır, bu söz insanı, AUah'lIl okurken hatft ettiğini söylemeye götürdüğü gibi, hulill ettiğini söylemeye de götürür; çünkü huIille inanan kimse, herhangi bil' cisıne Kadimden bir şeyin girdiğini zannetmiştir. Halbuki onda Kadıınin sözlerinden ve fiiIlerinden hiç bir şey
yoktur.
17. Onlara görı~: "Allah bir i1ıne sahibolduğu gihi, hir me~iete de
sahibtir. Her murad edi~i ile bir iradeye sahihtir. İrade kadiın olan zati
sıfatlardandır".
Ehfı Ya'lii'nm cevabı:
Bu iddia yanlıştır, zira sonsuz derecede iradeleri olmuş olsa, SOIlSUZ
derecede de iliınıeri olması lazımdır. Diğer sıfatları da böyledir.
18. Onlara göre: "Allah her yerde ınevcudtur,
arasında fark yoktur".
Ebfı Ya'li'nm
~'"

Arş ile diğer yerler

cevahı:

Bu Kunıııaaykll'1l1Ir,Kvr

anda20 raha/5:~J'::.""I~u~.r--ıı
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J
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Rahın,ln'ın Arşa istiva ettiği söyleniyor, fakat yeryüzünde
istiva ettiği veya dağların karınlarına (yaylalal'a) istiva ettiği sÖYlf'n'
miyor.
Salimiyyc Mektebine isnad edilen biL görüşleri Ebfı Ya'li'ıun Kita.
bıı'ı-;ı[u'tcmed ii usflli'd-DinIS
adlı eserinden ayncn iktihas etmeye
çalıştık. Bunu takibedecek bir yazımızda, bu görüşleri, Sehl b. (Abdul.
ıah et-Tusteri'nin Kitô.bu'l.Jı.1u'lirada adlı esel'İndekilerlc de mııkayese
ederek Siilimiyye isnad edilen biL görüşlerin ne derece doğru veya
yanlış olabilecekleri ortaya koymaya gayret edcer:ğiz.
18 Kiid. Ebi. Ya'li, Kiıfibu'I-ı'rlu'lemed ii U.,ıili'c1.Din, Dr. Vedi' Zeydin Haddiid ııeşri,
S. 217-21; ayrıca Yazma nüsha: Zahiriyye, Tcvhld No. 45 (Um. 62) Vr. 86a-8711.

