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iMAM ~AFii .VE MANTIK 

ibrah.l.m QAPAK' 

Girl§ 

Tebligimizin ba~hgt her ne kadar "imam ~atli ve Manbk" 
olsa da ba~ka tebliglerde imam ~atli'nin hayau ile ilgili bilgi
lere yer verildigi i~in biz sadece imam 9afii'n1n klasik man
tlk. konulan ile ilgili veya paralel goru~lerinin olup olmad.lgnn 
incelemeye 9ai.I§acag-tz. Anccik onun mantlk konulan hak
kmdaki goru~lerine deginmeden · once fiklh tarihinde imam 
~atli'nin Aristoteles'ten etkilenip etkilenmedigine dair goru~
lere lo.saca degmmek faydah olaca.k:t.lr. <;;:Un.ltii mantlk tari
hinde Aristoteles'in lo.yas1 sistemle~tiren filozof oldugu kabul 
edilirken, filnh tarihinde de imam ~atli'nin lo.yas1 bir disiplin 
altlna ald.lgt, klyasm ham formu olan re'yi lo.yas bi9iminde 
diizenledigi ve kesin esaslara baglad.lg-t kabul edilmektedir. 

1. imam ~iifli Aristoteles'ten Etkilenmi!l midir? 

imam ~atli'nin mantlk ya da klyas teortsinde Aristoteles'ten 
etkilendigini soyleyenler oldugu gibi, ondan etkilenmedigi 
halde onu a~an bir ki§i oldugunu soyleyenler de olmu§tur. 
Nitekim ibrahim Beyyumi Medkfu (1902-1995) ve David Sa
muel Margoliouth (1858-1940) gibi yazarlar baz1 argfunan
lara dayanarak ~~·nm klyas teorisini olu§tururken Arts
toteles klyasmdan etkilendigini ileri sfumu~lerdir. ibrahim 
Beyyfuni Med.kirr'a gore ~afii. hem lnyas teortsini hem de 
fiklh usulilne dair yontemin teorisini ortaya koyarken Arts
toteles manngmdan etkilenmi~tir. Medkfu, imam ~afli'nin 
tikhi faaliyetlere ba§ladlg1 donemde terciime faaliyetlerinin 
90k ileri diizeyde oldugunu. Aristoteles'in mantlk eserlerinin 
birka9 tercfunesinin yaplldlgrm ifade ederek, onun er-Risdle 
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adh eserinde Aristoteles'in. manh.k anlaYJ.§mdan etkilendigini 
ileri sfumek.tedir.2 

$afli'nin Aristoteles manbgmdan etkilendigini ileri si.i.ren 
bir diger ara§tmnac1ya gore, imam $afli'nin kurallarmt koy
dugu "§ebeh klyas1" teorisi, Aristoteles'ten ozellikle onun "To
pika" adh eserinden esinlenmi§tir. $afli'nin "§ebeh klyas1" te
orisinde Aristoteles mantJ.gmdan e1;k.ilendigini ve onun Aristo
teles manbgmdan haberdar oldugunu ileri si.i.ren Marsilyus, 
$afli'nin Aristoteles manbgmdan etkilenmesine delil olarak 
da, $afli'nin manh.k ilmine dair cins ve ti.i.r konularmdan soz 
ederken belli derecede bir a~lkhk (vuzuh) olmasrm goster
mektedir. Aynca Joseph Schacht gibi baz1 yazarlar $afli'nin 
"§ebeh klyas1" teorisinde dogrudan etkilenmedigini, tersine 
onun, Roma hukuk~ularrmn kullandlg1 yontemden etkilendi
gini ileri surenler de olmu§tl,rr.3 

Yukanda ifade ettigimiz gibi imam $afli'nin Aristoteles 
ya da felsefeden etkilenmedigini ileri si.i.renler de olmu§tur. 
Nitekim Mustafa Abdurrank (o. 188.5/1947) ve Ali Sami 
en-Ne§§ar'a (o. 1980) gibi ilim adamlan, usill-u fikJ.h ilmi
nin felsefeden etkilenmedigini ifade etmektedirler. Mustafa 
Abdurrazlk'a gore $afii'nin er-Risdle'sinde yabanc1 bir etki 
yoktur. Zira soz konusu eser kaleme alrmrken konularm in
celeni§ ve tasnifinde muellifin zihnindeki bir insicama gore 
hareket edilmi§tir. 4 

$afli'nin Aristoteles 'ten etkilenmedigini ileri si.i.ren Ali Sami 
en-Ne§§ar'a (o. 1980) gore ise $atli'nin Aristoteles mantlgm
dan (ozelde klyasmdan) etkilendigini ileri sfuen du§l1ncenin 
yayglnla§masrm saglayan ii~ temel faktor vardtr. 

2 en-Ne!j!jdr. Ali Sdmi. Mendhictt'!-Bahs inde Mii.je/ckiri.'l-isllun, Beyrut 
1404/1984, s. 75; Muhammed Ali Muhammed Mahmii.d. el-Alii.lca Beyne'l
ManWc ve'l-Flkh inde Mii.jeklciri.'l-islQm, Kahire 2000, s. 25. 

3 Muhammed Ali Muhammed, el-Alii.ka beyne'l-Manttlc, s. 26. Bkz. Ko!jum, 
Adnan, "imam $afii'nin Iuyas Teorisinin Kaynag1 Sorunu", Ul.uslararast 
imam$0.fti Sempozyumu. istanbul 2012. s. 531 vd. 

4 Bkz. Abdumlzl.k. Mustafa, Temh.ld U Tdrihi'l-Felsejeti'l-isliimiyye, Kahire 
1944, s. 235; Muhammed Ali Muhammed, el-Alii.lca Beyne'l-Manttlc, s. 24. 
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a) Manb.k ~~'den asrrlar once islam alemine ginni§tir. 
~am. bunlara muttali ohnu§ ve ozellikle kelam 11mi a<;I
smdan bunlari incelemi§ olabilir. 

b) ~am'nin Yunan dilini bildigi ileri sOrulmG.§tlir. 

c) ~am'nin, Aristoteles manb.gmda "tem~il (analoji)" diye 
isimlendirilen ve zanni olan temsil klyasmda yani usuli 
k:I.yasta onunla ayru kanaatte ohnas1. 

Ne§§ar'a gore, Aristoteles manb.gmdan etki.lenmek bir ta
rafa MG.slfunanlar, hicri V. asra kadar onu kabullenip kul
lanmami§lar ve soz konusu zarnana kadar Aristoteles'in dii
§G.ncelerine §iddetle kar§l <;lkarak5 bu metoda kar§l miicadele 
etmi§lerdir.6 Aristoteles manb.gmm usille dahil ohnas1 Gazzclli 
tarafmdan ger<;ekle§tirilmi§tir. 7 

Ne§§ar, ~am'nin usllli yonteminin, Aristoteles manb.gmdan 
t;ok uzak oldugunu ifade etmektedir. ~am. Kitap ve SG.nnet'in 
nasll anla§llmas1 gerektigini a<;J.kl.arnaya, ortaya koymaya <;a
ll§nn§trr. Ona gore ~afli'nin gene! bir yontem i<;inde usulu
nu bi<;imlendirmesi, formille etmesi, ozel bir fikirden ortaya 
<;lkml§trr. ~afli'nin YunancaYl bilmesi ise, usulfule Aristote
les mantlgmm girmesine a<;lk bir delil degildir. er-Risale'nin 
G.slubu ve ara§trrma metodu ba§ka bir dG.§G.nce sistemiyle 
herhangi bir ilginin varllg1 dii§G.ncesini akla getirmez.s Ay
nca klyas fikri ilk sahabe doneminden itibaren goriihnekte
dir. Klyas, Hz. Peygarnber ve sahabelerin ya§adl~. ilk asrrda 
Kur'an'm etkisi altlnda ortaya pkmi§trr. 9 

Yukarlda zikretmeye <;all§b.g1IlllZ gorii§leri de goz oniin
de bulundurarak, ~afli'nin eserlerine baktlgiillizda Ne§§ar'm 
ileri sfudiigii gorii§ · oze~e de mantlk ilmi a<;1smdan daha 
gert;ek<;i goriinmektedir. ~iinkii Aristoteles'in sistemle§tirdi-

5 Ne~~ar. islam'daFelse.ftDCL$ilnceninDo{JWju·l, istanbul 1999, s. 219. 
6 Ne!i!iiir. age .• s. 37-38. 
7 Cabiri, Muhammed Abld, Arap·isliim Akluun OlWjwnu (Trc. Ibrahim Ak

baba). istanbul 2000. s. 126. 
8 en-Ne!ifiiir, Mendhicu'l·Bahs Crtde Milfekkiri'l-islli.m. s. 75; Muhammed Ali 

Muhammed. el-Alaka. Beyne'l-Manb.k, s. 27. 
9 en·Nefifidr, isldm'da Felseft DCL$ilncencn Do{JU!ju·l. s. 30. Ko~um.Adnan. 

agm .. s. 531 vd. 
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gi manbk ile $afi.i'nin eserleri kar§tla§_tmlrugmda etkilenmey 
gosterecek at;lk emareler gonriek olduk.t;a zordur. $afi.i. man· 
bk konulan it;inde sadece temsil. (analoji) diger ifade ile fikh 
klyas il.zerinde durmaktachr. Klasik mantlk konulan it,;erisin· 
de yer alan kavram, tarum, onerme ve akll yi.iriitme t;e§itler 

~erinde ba§llk at,;arak durmarug1 gibi bunlara at;lk atillar d~ 
ya~mamaktachr. Ancak eserleri manhk Umi at;1smdan olruna
rak ~irtalom degerlendirmeler yaptlabilir. Biz de bu t;ah§ma· 
da b\u yapmaya t;~§acagtz. 

1. favram 
Klasik mantlkta kavram bir objenin zlhindeki kar§ilig1, te· 

rim ise bir objenin zlhindeki kar§ilig1 olan §eyi dil Ue ifadt 
etmektir. 10 imam $afi.i. klasik mantlkta oldugu gibi kavran 
ve kavram t;e§itleri U.zerinde durmasa da birtakun kavran 
t,;ozfunlemeleri yapmaktachr. Biz bunlarmdan bir kapru ver
mekle yetinecegiz. . 

$afi.i'nin il.zerinde durdugu kavramlardan biri Bakara su 
resinde ge~,;en "§atr" ifadesidir. Soz konusu ayet §oyledir: "He 
nerede yola <;rlcarsan (namazda) yilziinii Mescid-i Haram'u 
~atnna (tara.ftna) <;evir. Nerede olursanzz olun, yilziinilzii onw 
tara.ftna <;evtrin. "11 $afi.i'ye gore "§unun §atrma yoneldim" de 
mek, o §eyin kendisine yonelmek anlannna geldigi gibi, onm 
tarafrna yonelmek anlamma da gelir. Ona gore "cihet" ve "til 
ka" kelimeleri de boyledir. Bunlarm hepsinin lafi.zlan degi§il 
ise de manalan ayruchr. 12 $afi.i. goru§fulu destekledigi it;in el 
iyadi'nin "Sizi karanllklarla part;a part,;a bfuUyen korku, srm 
rlDlZ tarafi.ndan sizi sarch, kaplach" ifadesine abita bulurtma 
run yam srra bir §airin de §u rmsralarma dikkat t;ekmektedir 

"Devede bir hastallk varchr, her tarafrnl kapllyor onun 
insan o tarafa (§atra) baklnca gozlert §a§myor." 

10 Bkz. c;apak. tbrahlm, Gazdl.fnin Mantllc Anlay~1.. Ankara 2005. s. 10 
vd.; Oner. Necati , Klasik Manak. Ankara 1996. s. 27. 

11 Bakara. 150. 
12 Muhammed b . ldris ~-~am. er·Risdle !Cev. Abdulkadir ~ener. tbrahir 

<;ah1;kan), Ankara 1995. s. 19-20. 
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~afli'ye gor~ bu beyitte ge~en §atr ve tarafla, cihet/yon 
kast edilmektedir. Ona gore bu beyitler ve bu kelimeyi ihti
va eden Arap §iirleri, "bir §eyin §atnna dogru" sozi.ini.in gozle 
gori.iluyorsa dogrudan dogruya o §eyin kendisine yonelmek, 
gozle gonllmiiyorsa, i~tihat yoluyla o §eye dogru yonelmek 
demek oldugunu ac;lklamaktadrr. 1s 

imam ~afli'nin U.Zerinde durdugu diger bir kavram Ha§r 
sfuesindeki umuhassana" ifadesidir. ~afli. "Onlar sizinle 
topl.u olaralc ancalc lcorun~ lcasabalarda sav~ ederler. " 14 

ayetinde yer alan korurunu~ (muhassana) kelimesinin, "dt1§
mana kar§I engelleyici bic;imde tahkim edilmi§" anlamma 
geldiglni ifade etrnektedir. ~afli'ye gore soz konusu ayetin 51-

yak ve Slbakma baklld1gmda bu ayette funm olarak yer alan 
muhsan olma (ihsan) ifadesinin anlarmrun Miislt1man olmak, 
evlenmek, hiir olmak, haps ve iffet ile korurimak anlamlarma 
gelmedigi gorillecektir. 15 

jmam $d.fii'nin iizerinde durdugu di{jer bir lcavram da "Bo
§aniDl§ kadmlar Qc; kar" iddet beklerler."16 ayetindeki "kar" 
ifadesidir. Ona gore Hz. Ai§e, kar'm "iki ay hall arasmdaki 
ternizlik siiresi" anlamma geldigini soylemi§tir. Zeyd·b. Sabit 
ve Abdullah b. Orner de bu kelimenin ayru manaya geldiglni 
ifade etmi§lerdir. "Kar"' kelimesinin "ay hall" anlamma geldi
gini soyleyen baz1 sahabelere gore bo§anrm§ kadmlar t1~t1nct1 
ay halinden temizleninceye kadar ba§kas1yla evlenemezler. 17 

~aru'i "kar'" kavrarmrun "vakit" anlammda oldugunu ifade 
etrnektedir. Ona gore vakit, "bo§anmi§ kadmlarm ba§kas1yla 
evlenebilmek ic;in beklemesi gereken sfueyi" ifade etmektedir. 
Onlar, bu siireyi tamamlamad!k~a evlenemezler. Ba§ka bir 
ifade ile $afli'ye gore kar', gece ve gi.indl1zt1n SaYJsrm gosteren 
bir vakittir. Ay hall ve tern.i+ alma ise, iddetle Ugili gece ve 
gt1ndl1zde olur. 18 

13 $am. er·Ristile. s. 20. Bkz. s. 263. 
14 Ha~r. 14 . 
15 $am. er·Ristile. s. 83. 
16 Bakcua. 228. 
17 $am. er·Ristile, s. 304. 
18 $am. er·Ristile. s. 305. Bkz. er·Ristile. 306-307. 
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2.0nerme 

imam $a.tli'i Manbk Umi baglammda onermenin tanum 
Ozerinde durmadJ.g1 gibi 9e1iiitleri Ozer:tnde de durmamaktadrr. 11 

Ancak kullandJ.g1 ayet ve hc:tdislerde onerme 9e1iiitlerine dail 
bir9ok omek bulunmaktadrr. KullandJ.gi ifadelerden tiimel 
ve tikel onermelerin kar1iiilig1 olarak kabul edilebile_cek bir
takun ifadeler kullandJ.gi goriilmektedir. Ona gore Allah, bil 
1iieyi amm (genel) zahir (a91k) bir hitap ile bildirir. Bununla d2 
arnm ve zahir olan mana kastedilir. Bu hitap tarzmda her
hangi bir a91klarnaya ihtiya9 olmaz. Bazen de Allah, bir §ey 
amm ve zahir bir hitap ile bildirir. Bununla a.mm kastedilir, 
hass da ona dahil olur, bundan da ifade edilen §eyin bir kls· 
mmm kastedildigi anla1iiilir. Baz1 hallerde ise amm ve zahil 
bir hitap Ue bildirilir. Bununla sadece hass kastedilir. Baz: 
hallerde de, zahir ile hitap edilir. Bununla ba§ka bir §eyir: 
kastedildigi onun siyakmda anla§ilir. Kelanun evvelinde, or
tasmda ve sonunda, bunlardan hangisinin kastedildigini bil
diren bir ~ey vardrr. 20 Aynca imam $a.tli, kendisine bazr ha· 
dislerin benzerlerinin Kur'an'da bulunmasma bazllarmm bu
lunmamasma, baz1 hadislerin Kur'an'daki hiikrnu daha fazlc: 
a91klamasma, baz1 hadislerin ifade ettigi hiikrniin Kur'an'dc: 
olmamasma, bazr hadislerin birbiri ile uyum i9erinde olmas: 
bazllarmm ise uyum i9erisinde olmamasma dair sorulan bil 
soruya cevap verirken §u ifadelere yer vermektedir: "Hz. Pey
gamber, hazen genel (amm) bir ifade kullarur, bununla genet 
kasteder; bazen de genel bir ifade kullarur, bununla da ozel': 
(hass'1) kasteder. "21 

imam $a.tli'nin bu ifadelerinden tiimel ve tikel onermelen 
dikkat 9ektigi anla§llmaktadrr. Tfunel onermeler bir konunur: 
butiiniine delalet ettigi gibi hazen tikel onermelere de delale1 
edebilir. Nitekim "Her insan alo.lhdrr" onermesi tiimel olur:nlt: 
bir onermedir ve hi9bir insan istisna edilmemektedir. Anca} 
"Her insan akJ.lh degildir" onermesi form olarak tiimel olmak-

19 Onenne t~ln bkz. Oner. Necati. age .• s. 57. 
20 ~am. er-Risdle. s. 31. 
21 ~am. er-Risdle. s. 125-126. 



imam ~iilli ve Manb.k 423 

.}a birlikte anlaJ? olarak tikeldiryani "Baz1 insanlar ak:Ulldtrya 
da Bazi insanlar akllli degildir" demektir. 

Yine ~a.fll "Kur'an bir farz1 mucmel olarak bildirir ve onu 
Hz. Peygamber ac;lklayabilir" demektedir.22 Kur'an'm mucmel 
brraktlg1 klsrmlar nicellgi belli olmayan klsrmlardtr. Klasik 
manhkta niceligi belli olmayan onermelere "belirsiz onerme" 
denir. "insan husrandadtr" onermesi gibi. Ancak bu belirsiz
lik giderildiginde hiikmiin niceligi belirgin hale gelir ve oner
me tfunel. tikel yada tekil hale doner. imam ~a.fll er-Risale'de 
ayetlerden hareketle neredeyse onermenin biitiln c;e§itlerini 
kulland1g1 kolayllkla ifade edilebilir. Biz bunlarm bazllarma 
dikkatc;ekmeyec;all~acag~. 

2.1. Yiiklemli Onerme 

Yiiklemli onerme konu. yiiklem ve bagdan olu~an onerme 
demektir. imam ~aili:'nin kullandlgl bazi yiiklemlionerme or
:nekleri ~unlardtr: 

Din nasihattir. 

Allah, ancak tektir. Allah c;ocugu olmaktan uzak:bi. 2s 

Allah'tan baJ?ka ilah yoktur.24 

Allah, alun-sabm1 helal ve ribaJI haram kllrru~br.2~ 

Mirasc;1ya vasiyet yoktur. 

Namaz mii'minlere belirli vakitlerde farz lnlmnu~br.2s 

Giicii yetenlerin Allah tc;ln liaccetmeleri farz kiliruru~br.27 

2.2. Tiimel Onermeler 

Tfunel onerme kon1:1su bir grubun butiiniinu ifade eden 
onerme demektlr. imam ~arn'nin kulland1@ baz1 tilmeloner
me omekleri ~unlardrr: "Allah, her ~eyin yaratlclsldtr ve 0 . 

22 Bkz. ~iifii. er-Risdle. s. 132. 
23 Nisa. 171. 
24 En'am. 106. 
25 Bakara, 275. 
26 Nisa. 103. 
27 AI-l imran. 97. Bkz. ~Afli. er-Risdle. s. 63. 87, 105. 
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her ~eye vekildir."28 "0, gokleri ve yeJ1. yaratrm~trr."29 ve "Ye1 
yiizfuldeki her canbnm nzkl . Allah'a aittir. "30 Gok, yeryiizl: 
canh, aga~ ve diger varhklann hepsini Allah yaratrm~hr. H~ 
canhrun nzkl da Allah'a aittir. Zikredllen onermelerde ye 
alan her. biitlln hepsi gibi ifadeler onermenin tfunelligini go~ 
termekted.ir. 

2 .3 . Tikel Onermeler 

Tik.el onerme konusu bir grubun bir klsmrm ifade ede: 
onerme demektir. imam ~afii'nin kullandtgt baz1 tikelonerm 
omekleri :;;unlardrr: 

Erkeklerden, kadmlardan ve r;ocuklardan aclz olanlar, 'RabbimJ 
bizi, hallo zalim alan bu kasabadan r;lkar derler.31 

Nihayet 1kist (Musa ve arkada~1) bir kasaba halkma gelip or 
lardan ytyecek istediler. Onlar da o iki ki~iyt misa.fir etmekte 
kar;md.l.lar. 32 

imam ~afii'ye gore bu ayette de Musa ve arkad~mm k2 
saba halkmm hepsinden yiyecek istemediklerine bir delale 
vardrr. Bu ayet de, husus ifade etmesi balrnmndan oncel 
ayet gibid.ir. Bu ayette oldugu gibi, " ... halk.l zalim olan kas::: 
ba ..... ayetinde de husus ·soz konusudur; c;llnkii biitiin k::: 
saba ha.lkl. zalim deglldir; orada M~slfunanlar da vardrr; f::: 
kat onlar azrnhkta ve zallmler c;ogunlukta idiler. imam ~aft 
Kur'an ve siinnete benzer omeklerin c;ok fazla oldugunu ifad 
etmektedir. 33 

"Allah katmdan en ~erefliniz en muttaki olantruzdrr" aye 
de tikellik (husus) ifade eder; c;iinkU takva (muttaki olma 
ancak onu idrak eden ve ergin insanlardan ona ehil olan kin 
seler ic;in soz konusudur. insanlar d1~mda kalan canh yare 
tlklar, akh yerinde olmayan kimseler; erginlik c;agma gelm( 
yen ve takvanm ne oldugunu kavrayamayan c;ocuklar burad 

28 Ziimer. 62. 
29 ibrahim, 32. 
30 Bkz. ~am. er-Rlslile. s. 33. 
31 Nisa. 75. 
32 Kebf, 77. 
33 $afli. er-Rlslile, s. 34. 
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soz konusu degildir. imam ~afii'ye gore oruc; ve namaz konu
sundaki ayetler de.boyledir. Bu ibadetler akJ.l. ve balig olanlara 
faiz k:I.l.uum~trr; ergenlik c;agma ul~mayan, ergenlik c;agma 
ula~anlardan akh yerinde olmayan ve ay hall goren kadmlara 
-ay hall sfuesince- namaz ve oruc; farz degildir.34 

2.4. ~arth Onermeler 

Eger ... ise veya ya .. ya da ifadeleri ile kurulan onermeler 
~arfu oneimeler denir. imam ~afifnin kullandtgt birc;ok ~arth 
onerme omegi vardrr: Bazllan ~unlardrr: 

Akraballk bagt olsun veya olmasm. bir kimse mirasc1 degUse ona 
vasiyet caizdir. 

Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmi~tir.35 

Kim Allah'a ve peygarnberirle itaat ederse, Allah'tan korkar ve sa
lcmu-sa.. i~te onlar, kurtulu~a eren kimselerdir.36 

Yolculuk yapbgilllZ zaman, kafi.rlerirl size ·bir fenallk yapmasm
dan korkarsamz, narnazt losaltmaruzda bir salonca yoktur. <;iin-
kii kafirler size aclkca dii~mandrr.37 • 

Eger daha fazla bir korku bulunursa., namazlarmt lobleye done
rek veya lobleye donmeyerek, yaya olarak veya birlekleri iizerirlde 
lolarlar.38 

Bir kimse, bir mii'mirli yanb~hkla oldilrilrse, mii'mln bir kole 
azat etmesi ve onun allesine teslim edilmek iizere diyet verme
si gereki.r; ancak Olenin ailesi o diyeti bag~larsa o b~ka. Eger 
Olen kimse mu'min oldugu halde, size diil]man bir kavimden ise 
mii'min bir kole azat etmesi gerekir. Eger onlarla araruzda bir 
antlal]ma varsa., onun allesine teslim edilmek iizere diyet vermesi 
ve mu'min bir kOle azat etmesi gerekir. Bunlan bulamayan kim
senin tovbesinirl kabuluicin ardt ardma 1.ki ay oruc tutmast gere
kir. Allah, her !jeyl bilir ve hikmet sahibidir.as 

34 ~aru. er-R!sdle, s. 35-36. 
35 N!sa, 80. 
36 Nur 52. Bkz. ~afii. er-Risiile. s. 55-57. 88. 
37 Nisa, 101, 102. 
38 Bkz. ~am. er-Rtslll.e. s . 109-110. 
39 Nisa. 92. Bkz. ~afii. er-Risiile, s . 171. 
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2.5. Onerme (~eli!?ki) 

Onennede c;eli!?ki. onennenin konu ve yUklerninin ayn 
anda olurnlu ve olurnsuz olroas1 demektir. "Ali c;ah~kandrr" 
"Ali c;ah~kan degildir" ya da "Biitlln insanlar oliimliidiir" "Baz 
insanlar oliimlii degildir" gibi. imam $afti, klasik rnant:Ikt; 
ele almd!g1 tarzda olmasa da klasik manbgm onernli konu 
lanndan birt olan c;eli~ki iizerinde de dunnaktadrr. 0, c;eli~k 
konusunu hadislerin bir birtyle c;eli~ik olmas1 baglammda el• 
alrnaktadrr .. Ona gore c;eli~kili iki hadis, ancak otekisi dii~ 
medikc;e uygulanamayan hadistir. Mesela; bir hadis bir ~ey 
helal k:Ihyor ve ba§ka bir hadis de o ~eyi haram kiliyorsa, b1 
hadisler c;eli~kilidirler. Ona gore birlikte uygulanmalan ic;i.I 
bir izah tarz1 oldugu siirece boyle iki hadis c;eli§kili sayllmaz 

$afii'ye gore ilim sahiplerine dii§en §ey, her iki hadisi de 
uygulanmalan i~in bir gerek~e bulundugu siirece, ozellikleri 
ne gore yfuiitmeleri ve uygulamalan mfunkiin olan bOyle ik 
hadisi ~eli§kili saymamalandrr; ~llnkii onlann ikisinin birlik 
te uygulanmas1 mfunkiin ise veya uygulanmalanna bir yo 
bulunursa ve birt digerine nisbetle daha baglaytcl degllse, ya 
pllacak i~ budur.40 $afti, hadisler aras~da ihtilaflann olabi 
lecegine de dild<at ~ekmektedir. Ancak 0, bu durumda kitap 
siinnet, icma' ve klyas ile akll yiiriiterek ihtilafll hadislerde1 
birini tercih edebilecegini ifade etmektedir. 41 

3. Ak1l Yiiriitme Yollarmm Kaynag1 

imam ~atli. akl1 yfuiitmenin kaynagrm insana dolaytsl il 
de yarabc1ya dayand!nnaktadrr. Ona gore insanlar ilimdell 
dereceleri baklmmdan birbirlerinden farkhdrrlar ve onlaru 
ilim ba.kmundan dereceleri Kur'an ilmindeki derecelerine go 
redir. $afli herkesin ilim elde etme durumunun aym olma 
d!gma dikkat ~ekerek ~oyle demektedir: "ilim tahsil etme: 
isteyerllerin (Kur'an) bilgilerini arbnnalan konusunda c;ab. 
harcamalan, bu ilmin tahsiline mani olan her §eye sabretme 
leri, onu elde etmede nasslan bilmek ve bunlardan hiikiim 91 

40 ~. er-Risdle. s. 189. 
41 ~am. er-Risdle. s. 207. 
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karmak it;in Al:lah'a kar§l ihlash olmalart ve bu hususta ken
dilerine yardunc1 olmas1 it;in Allah'a yonelmeleri gerekir. Zira, · 
bayra ancak Allab'm yarduruyla ula§lhr." <;iinku Allah'm ki
tabmdaki hiikiirnleri nass ve akJl yi.i.riitme (istldlal) yoluyla 
anlayabilenler, Allah'm kendilerini soz ve amel bakunmdan 
bildiklerine uygun olarak davranmaya muvaflk lclch~1. dinleri 
ve dilnyalarmda fazilet sahibi olmu§, §iipheleri son bulmu§, 
kalplerini hikmet aydmlatm1§ ve dinde imamet mevkiini hak 
etmi:;; kl.nlselerdir. 

imam Safii'ye gore Allah'm kitabmda Muslfunanlardan bi
rinin kar§lla§aca~ herhangi bir hadisenin hiikmiinu do~ 
olarak gosterecek bir deill mutlaka varchr. Nitekim 9afii. "Bu. 
Rablerinin izniyle insanlan lcannlzldardan aydmuga. yilce ve 
ov~ olan Allah'm yoluna 9zlcarman ~in sana indirdi{Ji.mi.z 
bir lcitaptrr."42 "Karanm ve denizin lcaranltlclarmda, lcendil.eriyle 
yolunuzu tayin edesiniz diye sizin ~in ylldtZlan yaratan o'dur. "43 

"Allah yeryilzilnde birtalam alametler lcoy~tur. insanlar yrl
d!Zlarla da yoUanm tayin ederler."44 ve Nahl, 44, 89, 9ura, 52 
gibi ayetlere yer vererek, ilgili herkesin ancak alcl yiiriitme yo
luyla birtakrm :;;eyleri bilebilece~ine dikk.at t;ekmektedir.45 Kl
saca 9afii, bilginlerin ihtilaf ettikleri bazJ. meseleler hakkmda, 
kitab ve siinnet, yahut da bunlarm her ikisine veya birine kl
yas yoluyla bir delalet buldu~u ifade etmektedir.46 

3.1. Klyas 

9afii'ye gore lnyas, bir ~ey hakkmda kitap ve siinnet'te bu
lunan nasslara uygun oldu~unu gosteren birtakun i:;;aretlere 
dayanarak, hiikiim aramakbr; r;iinkU kitap ve siinnet, ula
:;;llmasl gereken gert;e~in esasrm te:;;kil eder. 9afii'nin yaptl~l 
lnyas tanlm1 Aristoteles'in yapt1~1 lnyas tanlmmdan tamamen 
farklldrr. Ancak 9afti'nin yapt1~1 klyas tan1mmm klasik man
tlktaki analoji tarumma denk geldi~i soylenebilir.47 

42 ibrahim. 1. 
43 En'am, 97. 
44 Nahll6. 
45 ~aru. er·R!5iile. s. 9. 13. 
46 ~aru. er-Risiile, s. 304. 
47 Klyas ve analojll~ln bkz. Oner. Necati, age .. s. 110 vd. 
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$am'ye gore klyas'm kitap ve siinn~tte uygunlugu iki yon
dedir: 

Birincisi: Allah ve Peygamberi, bir ~eyi, nassla bir illetter: 
dolaYJ. helal veya haram .lnl.nnlilbr- Hakkmda k:itap ve siinnette 
belirli bir nass bulumnayan bir konuda boyle bir illetin ben
zerini buldugumuz zaman onun haram veya helal oldugunc: 
hiikmederiz; 9i.inkii o, helal veya haram hiikmliniin sebebidir. 

ikincisi: Bir lileyin iki lileye benzedigini gorursek _ve bun
lardan birisinin ona. daha 90k benzerlik gosterdigine dair biJ 
§ey bulamazsakl av konusunda oldugu gibil o §eyi benzerlili 
yoniinden bu lileylerin en uygun olaruna klyas yapanz.48 

imam ~am "Allah ve Peygamberi bir 1§ hakkmda hiikiin: 
verdigi zarrianl inanan erkek ve kadmal ilillerinde arl:lk ba§kc: 
bir yolu se9mek yara§maz"49 ayetini zikrederekl Hz. Peygam
berden sonra anlalilmazhga du§en kimselerinl anlalilmazhgc: 
du§tllkleri konuda Allah'm hiikmiinel sonra da Peygamberi
nin hiikmilne ba§vurmalan gerektigine dikkat 9ekmektedir 
Eger U.zerinde tart.l§b.klan konuda kitap ve siinnette a9Ik biJ 
hllkllm bulunmazsal anlalilmazhga dlililtukleri konu, Kur'ar 
ve siinnetten birisine klyas yapllrnahdrr. Tlpkl "klble" I "adl" v~ 
"misl" konularmda oldugu gibi.50 

imam ~afii'ye gore Musliimanlm kar§Ila§bW, her olaym ke· 
sin bir hi.i.lanu vardrr, ya da ona ger9ekte bir ililaret (delale( 
bulunmaktadu-. Eger belli bir hiikmu varsa, Musliiman'rr 
ona uymas1 gerekir. Eger belli bir hllkllm yoksal i9tihat yo· 
luyla ona ger9ekte bir ililaret ararur. Bu i9tihat da klyas'trr.51 

imam ~am klyasla bilgi elde edilebilecegine dikkat 9eke 
rekl saghkll bir klyasm 9ogu zaman dogru sonuca gotfuebi
lecegini ifade etmektedir. Ona gore ashnda klyas iki r;elilittir 
Birisinde olay (feri') I ashn anlammda olur ve bunda klya~ 
farkhhk gostermez; digertnde isel olayl birka9 asl'a benzer 

48 ~aru. er-RisaJ.e. s. 22. Bkz. s. 276-178. 
49 Ahzab, 36. 
50 ~aru. er-Risdl.e, s. 54. 
51 ~aru. er-Risdl.e. s. 257. 
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Bu durumda, _daha c;ok elvert:;;li olan ve daha c;ok benzerlik 
gosteren asl'a lnyas yapilir. imam ~am. baglaYlCl bir hiikfun 
bildiren nassm bulunrnadtgt konularda lnyas Ue ic;tlhat yapll
mast gerektigine ve gerc;ege ula:;;mak ic;irl bununla yiikfunlu 
lnlmchgumza dikkat c;elanektedir.52 im~ ~am k:lyasa Baka
ra sfuesinin 222. ayetini omek vermektedir. ayet :;;oyledir: 
usana ay halini sorarlar. De lei: 0, bir rahatslZllktrr. Ay hali 
s~rasmda lcadmlardan ayn durun. Temizleninceye lcadar on
lara yalc~maym. iyice temizlenince, onlarla AUalun emrettigi 
yerden cinsi ili!jlcide bulunun. Allah, tOvbelcar olanlan ve iyice 
temizlenenleri sever. "53 

~am'ye gore Allah. abdest alarak ve gus ill yaparak temizle
nen kimse ic;in namazm farz olrDasmt murad etmi:;;tir. Ay bali 
gormekte olan kadm ise, bu yollardan birtsiyle temizlenmez; 
9iinkii ay bali kadmm yaratili:;;mda mevcuttur. Kadm, buna 
kendisi sebep olmanu§br ki o yl1zden asi olsun. DolaYlstyla ay 
bali gordiigii gUnlerde kadmdan namazm farziyeti kallaru:;;br. 
Bu itibarla onun farziyeti kalkt:J.g1 siirede terk ettigi namazlaJ?. 
kaza etmesi de gerekmez. imam ~am. ay bali gormekte olan 
kadma k:lyasla :;;oyle demektedir: "Baygm yatarl, kendi kusu
ru Ue degU de berbangi bir ilahi artzadan dolaYl akh ba:;;m
da olmayan kimseden de namaz kalkar; c;Unku bunlar, ayru 
balde olduklart siirece namazm ne oldugunu dii:;;iinemezler." 
Aynca ~am bilgirllerin, ay bali goren kachnm, bu halde kllma
dlgt namazlart kaza etmesine dair Hz. Peygambertn bir emrt 
bulunrnadlgt ve boyle bir durumda kadmm orucunu kaza 
etmesi emredlldigi konusunda gorii:;; birligine vardlklanru 
zikretmektedir. Ona gore oruc;. namazdan farkhdrr. Mesela, 
yolcu Ramazan orucunu erteleyebilir, fakat yolcunun seferde 
namaz1 kllmayt terk edecegi bir gun yoktur.54 

imam ~am lnyast, kitap, sl1nn~t ve baberlere dayanarak 
kabul ettigirli ifade etmektedir.55 <;iirlkii ona gore Kur'an ve 

52 ~aru. er-Risdle, s. 258-260. 
53 Bakara. 222. 
54 ~aru. er-Risdle. s. 75-76. 
55 Bkz. ~aru. er-Risal.e. s. 129-130. 
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sUn.nette at;lk. bir hilla:im var ise lo:yasa ihtiyat; yoktur. E! 
at;lk. bir hiikiirn yoksa loyasa ihtiyat; duyulur. 56 Ona gore 1 
§ey hakkmda sadece ilim adamlan hiikfun verebilirler. on: 
da, haber bulunan konularda haber'e uyarak, haber bulu 
mayan konularda ise, ona loyas yaparak, bir §ey soyleyel 
lirler. 

3.2. Kimler ve Hangi Durumda Klyasa Ba!?vurabllirle 

~afi.i'ye gore Allah, Resulullah'tan sonra hit; kimse) 
kendisinden once _get;mi§ ilim kaynagma dayanmakslZUl ft 
va verrne yetkisi tarumarm§trr. O'ndan sonraki ilim kayn.: 
ise Kitab, Sfumet, icma', sahabelerden intikal eden §eyler 
bunlara klyas'trr. ~afi.i. sadece loyas'm aracma bihakkm s 
hip olan kimselerin loyas yapabilecegine dikkat t;ekmekted 
Ona gore bu ara9 ise, Allah'm Kitabmda yer alan hUk1lrnl 
rt, Kur'an'm farzuu, edebini, nasihini, mensiihunu, ammu 
hass101 ve ir~ad yontemini bilmektir. 

~afi.i'ye gore loyas'a ba~vuracak kimse, duruma gore R 
sulullah.m · sUn.netiyle alol yi.iriiti.ir; o, bir sUn.net (hadis) b 
lamazsa Musliimanlarm icma'1yla, bir icma' bularnazsa loy: 
ile alol yi.iriiti.ir. Kendisinden once get;mi~ olan stlnnetleri, s 
lefin gorii§lerini, insanlarm icma'lannm, ihtilaflar101 ve An 
dilini bilinedikt;e bir kimse loyas yapamaz. Aynca onun, al 
saglam olmadlkt;a, birbirine benzeyen ~eyler arasmdaki far: 
lan ayut etmedikt;e, iyice tespit etmeden fetva vermede acel 
ciligi brrakmadlkt;a, loyas yapma hakkl yoktur. 

Yine lo.yas yapacak olan kimse, muhaliflerini dinlemekt~ 
t;ekinmez; t;iinkU onlan dinlemek suretiyle gaflete dU.§mekt( 
kurtulur, dogru olduguna inandlg1 ~eyi daha iyi tespit etm 
olur. Onun loyas yaparken butiin guciinu harcarnas1, bir ~e 
neye gore benimsedigini ve neye gore terk ettigini bilmesi it;: 
insafll olmas1 gerekir. Zikredilen unsurlarm yaru srra loy< 
yapacak kimse, ula~h~ goru~iin terk ettigi ~eyden daha U.: 
tiin oldugunu anlarnas1 it;in, benimsedigi g6rti§le yetinip ID\ 

halefet ettigi ~eyden mustagru olmamalldrr. 

56 Bkz. ~am. er·Risdle. s. 162. 
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~aru·ye gar~ akh tam olan, fakat zikredilen unsurlara vakJ.f 
olmayan kirnsenin klyas yapmas1 caiz degildir; <;Unkii o, klyas 
i9in asll te§kil eden §eyi bilemez. T!pkl akh ba§mda bir hu
iruk<;unun, <;ar§I hakklnda bilgi sahibi olmaksiZm, bir para
nm bedeli (loymeti) konusunda fikir beyan etmesinin caiz ol
mayt§I gibi. Yine bir kimse zikredilen unsurlan hakklyla degil 
de, ezberlemek suretiyle bilse, klyas yaparak. fetva verme yet
kisi yoktur; <;Unki.i o, sebep ve. illetleri tam olarak anlayamaz. 
Ayru §ekllde o, onlan ezberlese ve akh fazla ermese, yahut da 
Arap dilini iyice bilmese, klyas yapamaz; <;i.inkii onun akh, 
kJ.yas i<;in ara<; te§kil eden §eyleri kavramada yeterli degildir. 
Boyle bir kimse, klyas yoluyla hi<;bir §ey soyleyemez: ancak 
bilginlere tabi olarak konu§abilir. 

Aynca ~afii'ye gore icma' ile, sonra da klyas ile hiikiirn ve
ririZ ki bunlar, oncekilere oranla daha zaylft:rr; fakat bunlarla 
da zaruret oldugu i<;in hiikiirn vermekteyiz; <;i.inkii hadis var
ken klyas ile hiikiirn verilmez. Bu. hpkl yolculukta su bula
maymca teyemmumle temizlenilmesine benzer. Su bulunun
ca teyemmfunle temizlik olmaz; yani teyemmfunle temizlik, 
zaruretten dolaytdrr. 57 

Sonu~ 

Giiniimiiz ara§hrmacllan arasmda, imam ~afii'nin er
Risale'sinde Aristoteles manbgmdan etkilendigini ileri su
renler oldugu gibi, imam ~atii'nin Aristoteles manbgmdan 
etkilenmedigini, aksine onu a§bgrm savunanlar da olmu§tur. 
Ancak kanaatimize gore imam ~afu, ne Aristoteles mant:J.gm
dan etkilenmi§ ne de onu a§rm§trr. imam ~afli. kendisinden 
once de klsmen Muslfunan alimler tarafindan kullanllan fik
hi klyas1 sistemli hale getirmi§ onemli bir alimdir. Yukail.
da da ifade edildigi lizere en-Ne§§ar gibi baz1 bilginler imam 
~atll'nin Aristoteles'ten ve felsefeden etkilenmedigini ileri siir
mii§lerdir. Kanaatimizce en-Ne§§ar'm g6rii§leri isabetlidir. 
<;iinkii ~atii'nin ozelikle er-Risale adll e.seri incelendiginde 
Aristoteles'in ele aldlg1 tarzda mant:J.g1 ele almad1g1 goriilecek-

57 ~am. er-Risdle. s. 275, 323-324. 
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tir. Ancak $am Aristoteles'ten etkilei?Jllemekle beraber, kla~: 
mant:Ikta yer alan baz1 kon:ulara du~iincelerini daha rah 
ifade etmek i9in ba~vurmu~tur. Mesela $atii, birtak:un ka 
ram analizleri yaprm~ ve neredeyse butiin onerme 9e~itleli 
metinlerinde kullannu~trr. Aynca $afli. klasik manbgmda t 
konusu alan temsili, 90k tutarh bir ~ekilde ele almaktadrr. 


