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iMAM ~AFii. MEZHEBi VE KURTLER1
Tehsin DOSKi2

KUrtleiin, <;e~itli grup ve me~repleriyle ~am mezhebinin
yayilma ve hizmetinde a<;J.k rol oynachklan, ~am mezhebi tarihini ara~pranlarca bilinmektedir. Bu durum, salt 1\encli kavimlerl arasmda degildir. Aksine kendi yurtlarma uzak beldelerde de bu mezhebin yayllmasmda katkllan bulurunaktadJ.r.
Bu onlarm o beldelerde otoriteyi elde etmeleri donemleridir.
Mezhebin meselelerini tespit, aylldama· ve uzun ~onemlerde
egitimini yapma konusunda · da ~aru-Kiirt alimlerinin konumu gizli degildir. Nihayet Kiirt adJ., bir<;ok donemde ~am
mezhebiyle beraber amhr oldu. Oyleyse Kurt'le, ~afii mezhebi
arasmdak.i ilginin hakikati nedir?
KUrtlerin, bu mezhebi tespit ve yayma konusundaki konumlan nedir? KUrtlerin bu mezhebe baglanmalarmm perde
arkasmdak.i etmenler nelerdir?
Bunlar, ara~trrrnacmin bu incelemesinde tarihi kaynaklara ba~vurarak gu.n ytiztine <;lkarmak istedigi hususlardrr.
Ara~trrrna, gelecegi tizere, bir mukaddime ve dart bahse/
konuya aynlmaktadrr. Mukaddime, imam ~am. mezhebi ve
mezhebinin onemli ozelliklerini tarumlayan ozet bir giri~ten
ibarettir.
Birinci bahis: KUrtlerin

~afii

mezhebine girmeleri.

iki.nci bahis: ~afii mezhebinin K~ bolgelerinde yayJ.lmas1,
nedenleri ve dinamikleri.
U<;tincii bahis: ilk Kiirt-~afii alimleri ve Kurtler arasmda
mezhebi yayma konumlan.
Dordtincii bahis: Kiirt alimlerinin ve KUrt medreselerinin
ge<;mi~te ve <;aglffilZda ~afii mezhebini yayma ve hizmetinde
·bulunma rolleri.
1
2

<;:eviren Ha'dlyet Zertiirk, Ara.J?tumacl Yazar.
Yazar.

Ara~tumac1
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Mukaddime
imam ~airl, Ozellikleri ve Eserlerinin Tamb.lmas1
imam ~afl.i. Ebu Abdillah Muhammed b . idris el-Abbas b.
Osman b. ~afl.i b. Srub el-Muttalibi, el-Kure~i'dir. 0, buyiik
dedesi ve ayru zarnanda sahabi alan ~afl.i b. Saib'e nispet edilmektedir. 0 ve babas1 Srub, Peygambertn (as) biiyiik dedesi
Muttalib b. Abdi Menafa nesep olarak ula§maktadrr. i~te bu.
ehl-i silnnetin dart mezhep imamlarmdan hi~birinin, kendisfyle ortak olamadlg1 menk:J.belerinden biridir.
~afl.i. 150/767 yillarmda Filistin'in Gazze yahut da Askalan ilinde, Receb'in otuzunda, cuma giinii dogdu. Onun vefatl
da 204/820 yillannda Receb'in otuzunda cuma g11n11ne tevafuk etmi§tir.

0 iki. ya§larmdayken babas1 vefat etmi§tir. Mekke'ye gotiirilldii ve orada yeti§ti. Kii~iik ya~larda Kur'an'1 ezberledi ve
hadis rivayet etti. Annesi onu, aralarmda ya~asm diye badiyeye gonderdi. 0, eyyam-1 Arabi ve §iirlerini ezberleyip, dill,
fasih olarak ogrendi ve ya~adl.
0, ilk etapta edebiyat konusuna yonelse de, fikha dondii
ve Mekke mi.i.ftiisii Muslim b. Halid ez-ZenGl'nin ilim halkasina kaWch. 0 ayru zamanda ilmi, Siifyan b. Uyeyne ve Fudayl
b. iyad adh irnarnlardan aldl.
Medine'de ilmi, orarun imaiDI olan Malik b . Enes'ten alch ve
Muvatta'1 ona ezber olarak okudu. Bundan sonra, Yemen'in
Necran bolgesine gitti ve bir klsun idari i~lerde ~all§h. Bozgunculara olan muhalefeti ve iyi niyeti ile tanmch. Nihayet
bazt aleviler, Abbasilere kar~1 klyamda bulundu ve bir klsIDllll tutukladllar. ~aru. Muttalibi olunca o da tutuklarum§
oldu ve Bagdat'a gonderildi. Orada Abbasi halifesi Harun erRe§id ile bulu§tu. Konu§masi ho§una gidince onu sallverdi.
Onun Bagdat'a gitmesi, kendisine ve ilim hesabma biiyiik
bir hayrr oldu. Oyle ki o, idari i~lerden aynhp ikinci kez ilim
yoluna koyuldu. 0, Ebu Harlife'nin miras~1s1 Muhammed b.
el-Hasen'den ~ aldl. i§te bOylece, Hicaz'daki hadis ehliyle

imam ~afti ve Kiirtler
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Irak'taki re'y ehlinin ekallertne ait ustiinliikleri bir araya ge~~aldu.

0, Irak ve Hicaz arasmda dala~tl. Mekke'de, Mescid-i
Haram'da anun ders halkas1 bulunmaktayd1.
0, u.zun bir egitim ve ara~tmnadan sanra hUkfun c;lkarma
kurallarm1 tespite yal buldu. Bu durum ana, hususi bir yal-

la hiikfun c;lkarma ozelligi bah~etrni~tir. Boylece ileride kendi
adlYla bilinen bir fikhi mezhep artaya c;lknu~ aldu.
0, H 198 yllinda Bagdat'1 tekrar ziyaret etti. Klsa bir sfue
sanra vefatlna kadar yurt edinecegi Mlsrr'a gitti. Omri.ini.i.n
bu merhalesi, fikri geli~me donemidir. Oyle ki, kitaplanna ve
goru~lertne tekrar goz attl, degi~iklik ve ilaveler yaptl ve yeni
ic;tihat (mezheb-i cedit) diye tarumlanan fikhmi tesis etti.3
imam ~atli. kendisine c;agda~ alan alimlerden c;ak azmm
ta~1yabilecegi ozelliklerle temayU.z etti ki bunlar ~oyledir:
1. Allah Teala'mn kendisine vermi~ aldugu kavraYl~· dertn
du~i.i.nce ve badiyede bulunma gibi birc;ak mevhibe...

2. Badiyede ve alimlerin ders halkalarmda hayatl boyunca
elde ettigi dil fesahati, beyan gucu, uslup tatlilig1 ve usti.i.n
anlabm ...

3. Onun ~air alu~u. edebi uslup zevki, Arap ~iirlerini,
adab1n1 ve eyyarmm hakklyla bilmesi... imamm iyi bir ~air aldugu bilinmektedir. Onun piyasada dal~an beyitleri, bunun
en ac;lk delilidir.
4. Arap eyyamma, tarihine ve sasyal yap1sma ait geni~
bilgisi, anu Kur'an ve s~et usluplanyla, nasslan dfrzgi.i.n
ac;lklamada yardunc1 malzeme alan nfrziil ve vur11dla ilgili hususlan taruma kanusunda yetkin kllml~trr.
3

Alimler. ge~mi!jte ve ~~a imam :;iaflfnin menlabe ve hayab haklonda bir~ok eser yazrnt!jlard!r. Onceldlerden en me!jhurlan: Muhammed
b. Orner er-Razi'dlr. Kitabmm ad!, Menak.ibu'J-imam e!j-~a.lli'dir. Basum
yapilip yaym piyasasmda yaygmd!r. <;:agda!jlardan, Ebu Zehra'drr. Kltabmm ad!, e!j-$afli hayatuhu ve asruhu ve arauhu ve fikhuhu'dur. Kitap,
piyasada yaygmdrr.
·
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5. Ilmi kaynaklannm c;e~itliligi v<:; hadis ile rey mektepleIi.nin faziletlerini bir arada toplama... imam Malik, Muhammed b. el-Hasen, leys b. Sad'm arkada~1 Yahya b. Hassan,
Evzai'nin arkad~1 Orner b. Seleme gibi donemindeki imamlardan ilim ogrenme...4
imam ~afii. bereketli bir ilim miras1 brra.k:rm~l;lr. O,denildigi
gibi, ~ohreti afaka yayllan birc;ok esere sahiptir.
En me~hurlan ~oyledir:
el-Umm (fiklhta) ki o, yaygm olup basllml~trr.
el- Mii.sned (Hadis konusunda),

er-Risdle (usul-i filnhta) ...
Gec;mi~te ve gliniimilzde onun menk.tbe ve faziletine dair
birc;ok kitap ve risale yazllrru~trr.

I

Kiirtlerin

~iif'u

Mezhebine Girmeleri

Kiirtlerin,
ki~isel
anlamda
islam'la bulw~malan, Peygamber'in donemine uzanmaktachr. Bu. KUrt olan
Caban'm Medine'ye gelmesi ve Peygamber'in huzurunda Miisliiman olmas1 ve boylece sahabeden sayllmas1 donemidir. 5
Kiirtlerin, toplum baglarmnda islam'la bulu~malan, H 18
ylllarmda, Halife 0II),er'in donemine uzanmaktachr. Bu husus, islami fetihlerin, KUrt yurtlarma ula~mas1 zamanlanchr.
Ancak Ra~it halifeler doneminde Kiirtlerin kayda deger, siyasi, ilmi ve davetsel bir konumlan yokti.rr.
Zira Kiirtler, islam'a ve Arap diline kar~1 yeni sayillrlardl.
Emevi doneminde de durum pek farkh degildi. Abbasi doneminin ba~langtcmda, muhtelif ilimlerin tedvin doneminden
soma, islam aleminin c;e~itli bolgelerinde medreselerin yayll4
5

Dr. Numan Cu~aym, Medhal ile'L-Mezhebi'~-$afli. Daru1-Kutubil-hmiyye.
Beyrut, 2011 sh. 14-16.
Caban el-KurdJ. Havle's-Sahabi. "Ikdu'l-Ctman fi Teraclmi'l-Ulema ve'lUdebai'l-KUrd" adh kitabliillZa mUra.cat olunsun. Mekteberu'l-Asale ve'tTuras e!i·:;larika. 1/17-18. 1. basun. H 1429.

Imam $afti ve Kiutler
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mas1 ve islam funmeti arasmda ilim 9arkmm one ge9mesiyle. ~egi§ik ilim sahalarmda, hatta siyasi ve killtiirel anlamda
somut Kurt varhgma tanlk olmaya ba§ladlk. <;e~itli alanlarda
panldayari Kiirt9e isimlerle kar§lla§bk. Bu alanlardan biri,
islam fikln boyutudur ki mii9tehitlerin ellerinde zuhur eden
9e§itli fi.khi ekollerin meydana gelmesiyle a91k bir dinamizm
kazamru§trr. $u ekoller daha sonralan "fiklh mezhepleri" olarak tabir e4fun,i§tlr.
Bu fik:J.h mezhepleri, miisliimanlar arasmda ilk yayllma
donemlerinde, mt:wtehitlerden birine fikri anlarnda intisap
eden fakihlere esasta itimat edip istinbatta usilllerini kullarup dii§iincelerini o usullere dayandmp ve soz konusu i9tihatlarma gore fetva verseler de aslmda §U yaYllma. kavmiyet9ilik ve grup9uluk hesabma olmami§hr.
Ancak biz, bir siirenin ge9mesiyle, belirli bir kavmin yahut da bir beldenin, fi.khi mezheplerden birine baglandlklarm1
a91k9a gormeye ba§ladlk. Onlar o mezhep etrafmda bir araya geldiler, oyle ki, o mezhep orllarm bir par9as1 konumunda
oldu. Omegin, Kiirtlerin, $afli mezhebine intisaplail boyledir.
Ancak 9ogunlugunun $afli mezhebine ge9i~lerinden once,
Kiirtlerin konumu na~lldl? Deriz ki: Biz, ger9ekten iizillerek
belirtelim ki, bugiin, o donemin Kiirtlerini tam anlatacak bir
fotografa, yeterli malzeme olabilecek tarihi kaynaklara, ozellikle de onlarm tabi olduklar1 filoh mezheplerine (bilgi olarak) sahip degiliz. Buna gore yakla§lk bir sonuca ula§abilmek
i9in, bizim ba§ka bir yonden durumu ara~trrmamlZ gerekir.
Ben bununla, o donemde me§hur olan KUrt alimlerinin flkhi mezheplerinin ara§tmlmasrm ama9hyorum. Onlarm adlar1
"teracim" kitaplarmda ge9mektedir. KUrt alim ve fakihlerinin
tarihlerini inceledigimizde fotograflar1 a§ag1daki gibi 9izmemiz
miimkiin olur:
1. Hicri dordiincu asrr. Bu. $a.tli mezhebirlin, Kiirtler arasmda geni§ anlamda yaYllmasmdan oncedir. Dart mezhep
fiklu tabilerini, KUrt alimleri arasmda.bulmaktaYIZ. Omegin,
Yusuf b. Kec ed-Dineveri, $a.tli; Ebu Ali Hiiseyirl b. Ahmed
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el-Amedi, Maliki; Silleyman b. el-Me.ifi el-Harrani, Hanbell ve
Ahmed b . Davud ed-Dineveri, Hanefidir. Bu. Abbasi de.vletinin resmi me.zhebinin o done.mde Hane.fi olmasma ragmen
boyleydi.
2. Hicri 5. ve 6. asrrda, Hanbell mezhebinin KUrt allmleri arasmda daha c;ok yaytld.lgrm gormekteyiZ. Onlardan bir
klsrm omegin ~unlardJI: ~eyh Abdulkadir el-Geylani, imam
izzud-din er-Rus'ani ve Harran allmlerinden bir klsrm. Ancak
bOyle olmasma ragmen, S~ mezhebi, o donemde birc;ok KUrt
bolgesinde yayllma potansiyellne sahiptiler. Bu. bir klsun buyiik allmlerve ~eyhlervas1tas1yla ohnu~tur. Bunlardan -in~a
allah- ileride bahsedece.giz.
3. Hicri 7. asrrdan sonra Kiirt allmlerinin fikhi mezheplerini inceledigimizde, Kfut allmlerinin c;ogunun, hatta diyebiliriz
ki hepsinin filo.hta, ~afiilige gec;tigini gormekteyiz. Soz konusu mezhebin egitirnindeki yayilinasmda, kurallar1 c;erc;evesinde fetva verihnesinde ve bu alanda eser yazll.masmda, onlarm
buyiik bir payesi ohnu~tur. Hatta ~afiile~menin, neredeyse
Kurt fakihinin bir ozelligi oldugunu mu~ahede etmekteyiZ.
Burada ~unu sorabiliriz: Kiirtler arasmda bu mezhebin
yayilinasmm perde. arkasmda gizlenen ne.de.nler ve etme.nle.r
nele.rdir? Nic;in Kiirt allmle.ri resmi me.zhe.p, hatta te.k me.zhep
olsun diye soz konusu mezhebi te.rcih ettile.r. Oyle. ki camile.rinde. ve me.dre.selerinde. onun egitimi siinne.ktedir. Bu. ileride.ki bahislerde. yarutlamaya c;ah~acagUD!z bir husustur.
II
~am Mezhebinin Kiirt Bolgelerinde Yayllmas1,
Nedenleri ve Dinamikleri

Daha onceki ozet anlatlmdan Kiirtlerin, ~am me.zhe.biyle
baglantllm hicri 4. ytlla, 5. asrm ba~lar1 oldugu bizlere
zahir oldu. Bu mezhe.bin, geni~ yelpazede. Kiirtler arasmda
yayilinas1 ise hicri 6. ve. 7. asra yani, Abbasi done.minin sonlarma dayanmaktadJI. islam aleminin o donemde.ki siyasi ve
killtiirel yoniinii -ki Kiirt beldeleri de bu kapsamdadJI- ara~-

im~ ~afti ve

Kilrtler

trrdJ.glllllZda, bu olaym arka planmdaki nedenleri
noktalarda toplayabiliriz.

613
a~ag1daki

l. Abbasi devletinin son dernlerinde egemenligi alb.nda bulunan devletlere kar~1 otoritesini gu~,;lii tutamamas1, sosyal,
siyasal ve kiiltiirel yonlerden bir~,;ok degi§ime neden oldu. Flklh mezheplerine uyma ve fetva konusu, bunlardan biridir.
Bilirldigl iizere, Abbasi devletinin fi.la.hta mezhebi, Haneyarg1~,;) ve otorite sahipleri, yarg1
ve fetva konusunda sadece Hanefi olanlan tayin. ediyorlardr. Ba§kent ve biiyiik §ehir medreselerinde yfuiirliikte olan
resmi mezhep, genelde devletin mezhebiydi. Devlet zayrllaYlp
sonrasmda ~,;okiirlce i§ler degi§ti. insanlar boyle bir zorunluluktan lrnrtuldu. Devletin benimsedigi mezhep, resmi makamlara ula~mak ve siyasi sultaya yakm olmak ic;in, fakihe
(zorunlu) bir yol olma&.

filik idi. Kadi'l-Kudat (ba§

Bu durum. devletin resmi mezhebi &§mdaki diger mezheplerin yaYI1masmm oniinii a~,;u. i§te boylece, Abbasi devletinin merkezine yakm Kiirt bOlgelerinde ilmi ve killtiirel olan
-tabiri caizse- $afii mezhebinin yaYilmasma a~,;lldJ..
2. Hicri dordiincii asnn sonlarmdan ba§layarak baz1 kiirt
alimlerinin -ki onlar ister kiirt bolgelerinde, isterse diger miisliiman bOlgelerde otursunlar- iistazlarmdan da etkilenerek
furuatta $afii mezhebine baglandlklarmi gormeye ba~llyoruz.
Onlarm, egitim, tasnifve bu mezhebe uygun fetva c;all§malan, sozii edilen mezhebin, ileride Kfutler arasmda yayllmasmda direkt rolleri olmu§tur. Bunlarm bir klsffiilll-in§aallahileride anlatacagiZ.
3. Hicri dordiincii ve be§inci asrrlarda ister ismailiye, ister
isnai ~eriye olsun. a~,;Ik bir $ia hareketliligi gorillmektedir.
$ii propagandacllarmm, inan~,; ve gorii§lerini yaymak ic;in itimat ettikleri ara~,;lar, Abbasi devleti zaylflaymca, Fatimiler ve
Biiveyhilerin, ~,;e§itli miisliiman bolgelerde kurduk:lan medreselerdir.
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Selr;uklular,siyaset sahnesine giri.p otoriteleri gur;lenince
-ki onlar, Ehl-i siinnete hamasetle bagh idiler- ~ii m1fuza kar§I koymak i<;in ciddi dii§iindUler.
Onlann bu niifuza kar§I koymak i<;in dayandtkl.an ara<;lardan biri, Nizamu'l-millk'e nispet ettikleri Nizamiye medreselerini ar;mak oldu. Onun asJ.l adi, Ebu Ali el-Hasen b. Ali
et-Tusi'dir. Batmiler onu Musul'da buyiik camide namaz kllarken 520 yJ.lmda oldfudUler. 0 Alparslan'm, sonra da oglu
Melik§ah'm veziri idi. Bu m~dreseler, (usul ve) kelamda E§'arl
ve furuatta da ~afii mezhebi iizere idi. Bunlann bir<;ok nedeni
olup anlatum uzundur. 6 Bu medreselerin Kiirt bolgelerinde
akidede E§'ariligt ve fiklhta da ~afiiligi yayma konusunda temel ve ar;Ik etkerJ.leri vardir. QiinkU Kiirt ulemasmm r;ogu,
-ki onlarm ilirndeki icazet silsilelerinden ar;1ga 9lktlg1 gibi- bu
medreselerden mezun olmu§lardrr. Oralann etkisiyle ~afli
mezhebini iltizam ettiler. Onlar kendi bolgelerinde ozel bir
medrese kuracaklannda egitim prograrm olarak onlan taklit
ettiler.
4. Bana gore, ~afli mezhebfu.in Kfutler arasmda yayJ.lmasmm en gu<;lii nedeni, Selahaddin Eyyubi ve devletidir. Hatta
bu mezhebin, Kfudistan d1~mda, Yemen, Mlsrr ve ~am gibi
yerlerde yayili:nasmda ar;Ik neden, Selahaddin ve devletidir.
Bilindigi iizere Selahaddin el-Eyyubi, ~afli mezhebine mensup idi. 0, ~afli hocalanru, miiftillerini, kadilanru yakmma
allyor ve resmi gorevlerde onlara oncelik veriyordu.
Biz, isimlerini inceledigimizde onlann r;ogunun Kfutlerden
oldugunu goriiyoruz. Selahaddin, Fatuni devletinin giidumiinde Mlsrr ve ~am'da yaygmla§an tehlikeli batmi inaru§lara kar~I .koymak iizere, kendisine yardrmc1 olsun diye, <;e§itli
6

Uslilde Ellari mezheblni se-;menin en onemU etkenlerinden biri, E~artll
ustlendlglltlZal du~manhgt ve bu konudaki -;e~ltll blt;imdeld
red ve elelltirilertdlr. ~aru mezheblnin fiklhta tercihi ise Imam ~afi.i'nin,
peygamber ailes!nden oimas1 ve kendisi.nin ayru zamanda siinni mezhep
imamlan arasmda b!r kopn1 sayllmasuhr. 0, Imam Mall.k'in iigrenclsl,
Ebu Hanife'nin ogrencisi olan Imam Muhammed ell-~eybanl'nin mirast;lSl, imam Ahmed b. Hanbel'in de hocas1d1r. Bkz. Devletiis-5elacika. Dr. Ali
Muhammed es-Sallabl. sh. 122. 278-294.

gm. ~lanm,

imam. ~am. ve Ko.rtler
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KUrt bolgelerinden onlan kendisiyle beraber ahk.oyrnu~tu. Ve
yine. KOrdistan'm bariz bolgeleri Eyyubiler tarafmdan ziyaret
ediliyordu. Boylece oralarda ~afli mezhebi geni~ bir yelpazede
yayilnn§b.. Oyle ki ~afli olmayan KUrt fakih yahut da Kiirt bOlgesinde ~afli mezhebi cb.~mda egitim goren ltii<;iik ya da buyUk bir medrese, neredeyse goremiyoruz. Bu olay, Selahaddin
ve devletinin alirnlerinin direkt etkisiyle olmu§tur.

m
ilk Kiirt ~afii Alimleri ve Kiirtler Arasmda Soz Konusu
Mezhebi Yayma Konwnlan
~afli mezhebinin tarihinden bahseden ve (allrnlerinin) tabakatuu tercD.me eden kitaplan inceledigimizde, soz konusu
mezhebin, birka<; tarihi merhaleden ge<;tigi bizlere gorD.nmektedir ki ara§b.rmacJlar onlan §6ylece ka)1lt altma alrru§larcb.r:

1. Olu§um merhalesi: imamm bizzat kendisini olu§turan
donemdir ki iki b0h1mden ibarettir. Kadim mezheb: imamm Bagdat'ta oldugu zamanlarcb.r. Cedit mezhep ise onun
Kahire'ye intikal ettigi sfuedir.

Bilindigi D.zere, imam ~aru. mezhebinin/i<;tihadmm kurallanru ve ya§ammdaki temel ta§lanru, kitaplan ve risaleleri 9er9evesinde zaten olu§turmu§tu. 6grencileri, mezhebin
esaslan, hatta furuatm (detayh flkhm) 9ogunu direkt ondan
aldJlar. Boylece mezhebin hem kadim, hem de cedidini ihtiva
eden raviler tabakas1 zuhur etmi§ oldu. Nitekim onlar, imamm gorii§lerini yayrna konusunda adeta yan§ ettiler ve onlar,
genel olarak IrakWar ve MlsrrWardan te§ekltiil etmi§lerdi.

2~ VucUh ashab1 merhalesi. Onlar, imamdan direkt degil
de dolayh olarak mezhebi nakledenlerdir. Onlar.imarnm ogrencilerinin ogrencileri yahut da onlardan sonra gelenler olsun, farketmez. Nitekim onlar, Tabakat kitaplannda ashab-1
mutekaddimin (onceki ashap) olarak adlandm.hyorlar. i§te bu
merhalede mezhep Irak ve Mlsrr'm cb.§mda yaYIImaya ba§lacb..
Kfudistarl, mezhebin bu merhalede kendisine ula§bg1 bOlgelerdendir.
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3. Fetva mii«;tehitleri merhalesi: Mezhebin a«;lklanrnas1 ve
tercihi gorevini yiiriittiller.
Muharrer sahibi imam er-Rafu ve Minhacu't Talibin sahibi imam Nevevi, bunlann en me§hurlanndandrr. Bu merhale
mezhebin, a.rhk yerle§ip istikrar kazanmas1 donemidir.
4. Gorii§ sahipleri(ve yorumcular) yahut da inezhebin
muteahhir (sonraki) alimleri merhalesi: Buna i.k:inci tedvin
merhalesi de derur. Bu donemde, onceki merhalelerdeki goru§lere yapllan itiraz ve ptoblemlerin «;ozfunu tarnamlanru.
Bu merhalenin en me§hurlan, imam er-Remli ve ibnu Hacer
el-Heytemi'dir.7
Tarih ve tabakat kitaplan luzll bir okumayla incelendigin~atii mezhebiyle olan ilgilerinin, mezhebin tarihinde i.kinci merhalede ba§laruguu gonnekteyiZ. Bu. belirttigimiz gibi viict1h ashab1 merhalesidir. Tabakat kitaplanmn,
viiciih ashab1 isimleri arasmda allame Ebu'l-Kasun Yusuf b.
Ahmed b. Kec ed-Dineveri'yi zikrettigiini goriiyoruz. Ara§trrmamlZa gore tabak.at kitaplan, Kiirdistan bolgesinde ya§ayan
ilk $afii fakihi olarak am ge«;en ki§iyi anrnaktadrr. 0, mezhebi (tanuna ve) luflzda darb1 mesel olmu§tu. Ebu'l-Huseyin
el-Kattan'dan fikth alru. Ed-Dareki ve el-Kadi Ebu Hamid elMervizi'nin ilim mecllslerinde bulundu. Bolgesinde, mezhebin
llderllgi kendisine ula§tl. Muhtellf beldelerden ogrenciler ona
yoneldi. Tarih«;iler, onun ustiinhiklerini 90k9a anlatrrlar. Oyle
ki bazllan, onu, Ebu Hamid el-isfi.rayini'den ustiin sayd1lar.
Ona §6yle denildigi rivayet edilmektedir: Ey ustadl isim, Ebu
Hamid'e, ilimde sana aittir. Dedi ki: Bu, Bagdat'm onu yiikseltmesi ve Dineverin de beni al9altmas1drr!

de Kiirtlerin,

Tecrid, onun eserlerindendir. 0111m tarihi, hicri 405
ylllandrr. 8 Kiirtler arasmda $atii mezhebini yayma konusunda onemli rol ustlenen ilk alimlerden de bir ka«;1Dl zikredelim:
$eyh-ul islam el-Hekkari: e§-$eyh ez-Zahid Ebu'l Hasen Ali b.
7
8

el-Medhal ila Mezhebri-imam eJ?-~am. Fehd Abdullah el-Cey~l. elMektebetu~-$amile.lntemetten. sh. 16.
Tabakatti~-$afii'ye, tbnu Kadi ~ehbe Alemu'l-Kutub. Beyruk/Lubnan.
1/198/149.
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Ahmed b. Yusuf el-Kure~i el-Hekkart olup soyti, Utbe b. Ebi
Sufyan el-Emevi'ye (H. 40-8) dayanmaktadrr.
0, salih, zahit ve Rabbani bir alim olup KUrt bolgesine gelip Ha.k.kari'nin imadiye il<;esinin dogu taraflannda bulunan
daglardaki Dire~ koyi.ine yerle~mi~tir. Orada fakir ve zahit
zatlann bannacag1 ribatlar ve merkezler kurmu~tur. itikat
olarak Selefi. fi.kJ.hta da $afii idi. Merviyata deger verip telifah
bulunmaktadrr. Hadis ve rivayet onun bran~1 olmadlg1 i9in
ziihde daha yakm olmakla, onun isnad zincirinde vehm/ku~tu bulunmaktadrr. i~te bundandrr ki. cerh ve ta'dil alimleri, onun rivayetini kabul etmemede a~m davranrrlar. Dediler
ki: Onun hadisinde sahih isnadlarla kart~rm~ uydurma metinier /rivayetler mevcuttur.

Bir90klar1 ona ogrencilik yaprm~hr. ili.q. ehlinden bazJ..lart
onun kitaplanndan rivayette bulunmu~tur. imam hmi Teymiye ve Zehebi gibi alirnler, onu ovmu~tiir.
0, omriiniin buyiik bir boliimiinu KUrtler arasmda ge9ir-

di. Ondan sonra 90cuklart Kurtle~ti. Fakib ve amirlerden oldular. Onlardan bazJ..lart Eyyubi sultanlart nazarmda takdir
edildiler. Dire~'te kurmu~ oldugu medrese (ve zaviye), $afiiligi
KUrtler arasmda yayma konusunda onem kazartmaktadrr.
Bolge ahalisi onu yiiceltiyorlar ve onu keramet ve menlabesi olan salih velilerden saytyorlar.9
Mezhebi Kilitler arasmda yayma konusunda onemli rolu
alan t19t1nct1 me~hur $afii alimi de arillerin tac1, Ebu'l-Fadl
Adiyy b. Musa.fir el-Emevi el-Hekkari (H 47-555)'dir.

0. $am'da dogdu ve orada yeti~ti. Daha sonra, ·ilim ogrenmek i9irl memleketleri dola~h ve dart yJ..l Medine'ye kom~uluk
etti. Sonra Bagdat'a girdi, oranm zahitlerinden olan Abdillkadir el-Geylani, Akil (Ukayil) el-Menbeci ve Ebu Muhammed e~-$enbeki el-Kiirdi ile bir araya geldi. Bir sfue Musul
9

0~ risaleyl kapsayan blr eserdir. Onlardan blri, Risaletill i'tikadi'L·lmam
et;-$ajU. el-Hekkari, Tah. Abdullah b. Sallh el-Berrak, Daru'l-Vatan. er-

Riyad. sh. 5. kitaburuz lkdu'l-Ciroan, 1/99-102.
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3. Fetva mu9tehitlert merhalesi: Mezhebin a9tklarunas1 ve
tercihi gorevini yiiriittiiler.
Muharrer sahibi imam er-Rafii ve Minhacu't Talibin sahibi imam· Nevevi, bunlann en me~hurlanndandrr. Bu merhale
mezhebin, arbk yerle~ip istikrar kazarunas1 donem.idir.
4. Goru~ sahipleri(ve yorumcular) yahut da meihebin
muteahhir (sonraki) alimleri merhalesi: Buna ik:inci tedvin
merhalesi de denir. Bu donemde, onceki merhalelerdeki goru~lere yapJ..lan itiraz ve ptoblemlertn 90zfunii tamamlandt.
Bu merhalenin en me~hurlan, imam er-Remli ve ibnu Hacer
el-Heytemi'dir. 7
Tarih ve tabakat kitaplan hlzll bir okumayla incelendiginde KUrtlelin, $am mezhebiyle olan ilgilertnin, mezhebin tarihinde ik:inci merhalede ba~Iadlgrm gormekteyiz. Bu. belirttigimiz gibi viiciih ashab1 merhalesidir. Tabakat kitaplarrmn,
viiciih ashab1 isimleri arasmda allame Ebu'l-Kasrm Yusuf b.
Ahmed b. Kec ed-Dineveri'yi zikrettiglini goruyoruz. Ar~trr
mamtZa gore tabakat kitaplan, Kiirdistarl b6lgesinde ya~ayan
ilk $atii fakihi olarak adl ge9en ki~iyi arunaktadrr. 0, mezhebi (tanrma ve) hlfizda darb1 mesel olmu~tu. Ebu'l-Huseyin
el-Kattarl'dan fi.lah aldl. Ed-Dareki ve el-Kadi Ebu Hamid elMervizi'nin ilim meclislerinde bulundu. Bolgesinde, mezhebin
liderligi kendisine ul~b. Muhtelif beldelerden ogrenciler ona
yoneldi. TarUwiler, onun ustilnlUklerfui 90k9a anlatrrlar. Oyle
ki bazJ..lan, onu, Ebu Hamid el-isfirayini'den ustun saydllar.
Ona ~oyle denildigi rivayet edilmektedir: Ey ustad! islm, Ebu
Hamid'e, ilimde sana aittir. Dedi ki: Bu. Bagdat'm onu yiikseltmesi ve Dineverin de beni al9altmas1drrl
Tecrid, onun eserlerindendir. Oliim tarihi, hicri 405
yillandrr.8 KUrtler arasmda $afii mezhebini yayma konusunda onemli rol ustlenen ilk alimlerden de bir ka9rm zikredelim:
$eyh-ul islam el-Hekkari: e~-$eyh ez-Zahid Ebu'l Hasen Ali b.
7
8

el-Medhal Ua Mezhebi'l-lmam e~-~afii. Fehd Abdullah el-Cey~l. elMektebetu~-~amile, internetten. sh. 16.
Tabakaru~-~aru·ye. ibnu Kadi ~ehbe Alemu'J-Kurub. Beyruk/Lubnan.
1/198/149.
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.Aluned b. Yusuf el-Kure~i el-Hekkari olup soyti, Utbe b. Ebi
Siif.Y.a n el-Emev1'ye (H. 40-8) dayanmaktadrr.
0, salih, zahit ve Rabbani bir alim olup Kfut bolgesine gelip Hakkari'nin imadiye il~esinin dogu taraflannda bulunan
daglardaki Dire~ koyilne yerle~mi~tir. Orada fakir ve zahit
zatlann bannacag1 ribatlar ve merkezler kurmu~tur. itikat
olarak Selefi, fiklhta da $afli idi. Merviyata deger verip telifatJ.
bulunmaktadrr. Hadis ve rivayet onun bran~1 ohnadig1 i~in
zilllde daha yakm ohnakla, onun isnad zirlcirirlde vehm/kuruntu bulunmaktadrr. i~te bundandrr ki, cerh ve ta'dil alimleri, onun rivayetini kabul etmemede a~m davrarmlar. Dediler
ki: Onun hadisinde sahih isnadlarla kan~rm§ uydurma metinier/rivayetler mevcuttur.
Bir~oklan ona ogrencilik yaprm~trr. iliirl ehlinden bazllan
onun kitaplanndan rivayette bulunmu~tur. imam ibni Teymiye ve Zehebi gibi alimler, onu ovmu~tiir.

0. omn1ntin buytik bir bolfuntinu Kiirtler arasmda ge~ir
di. Ondan sonra ~ocuklan Kiirtle~ti. Fakih ve amirlerden oldular. Onlardan bazllan Eyyubi sultanlan nazannda takdir
edildiler. Dire~'te kurmu§ oldugu medrese (ve zaviye), $afiiligi
Kiirtler arasmda yayma konusunda onem kazarrmaktadrr.
Bolge ahalisi onu yilceltiyorlar ve onu kerarnet ve menklbesi olan salih velilerden sayryorlar. 9
Mezhebi Kiirtler arasmda yayma konusunda onemli rolii
olan ii~iincii me~hur $afii alimi de ariflerin tac1, Ebu'l-Fadl
Adiyy b. Miisafir el-Emevi el-Hekkari (H 47-555)'dir.
0, $am'da dogdu ve orada yeti~ti. Daha sonra, ·ilim ogrenmek i~in memleketleri dola~b. ve dort yll Medine'ye kom~uluk
etti. Sonra Bagdat'a girdi, oranm zahitlerinden olan Abdillkadir el-Geylani, Akil (Ukayil) el-Menbeci ve Ebu Muhammed e§-$enbeki el-Kfudi ile bir araya geldi. Bir siire Musul
9

0~

Iisaleyi kapsayan bir eserdir. Onlardan biri, Risaletill i'tikadi'l·imam

e!j-$d.fti, el-Hekkaii. Tab. Abdullah b. Salih el-Berrak. Daru'l-Vatan, er-

Riyad. sh. 5. kitaburuz Ikdu'l-Ciman, 1/99-102.
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ve irbil'de yerle~ti. Sanra (~imdi Dahuk'un bir beldesi alan)
Hakkart'nin daglanna yoneldi ve Lale~ diye adlandmlan geni~
bir vadinin artasmda kendisine bir zaviye kurdu. ir§ad ve egitl.me ba§lad1. BOlgenin Kiirtleri, etrafinda taplarup hakkmda
iyi bir inan9 beslediler.
$eyh Adiy, inan9 kanusunda selefi idi. Onun "i'tikadu etili'ssiinne ve'l-cemaa" risalesinden b u anla~J.lmaktadrr. 0, fiklhta
$afli mezhebine bagb.ych. Onun kendinden sanra "Adeviler" ve
dana sanralan da "Yezidiler'.: alarak bilinen miiridleri ve tabiileri, bahusus ana (bu minval iizere) uymu~larch. $eyh Abdulkadir el-Geylani, ibnu Teymiye, Hafiz ibnu Kesir ve imam Zehebi gibi ehl-i siinnet biiyi.ikleri, anu 6vmektedirler. 10 i§te bu iki
Hekkarili alim, fakihler tabakasmdan sayllmasalar da, anlarm,
$afli mezhebini Kiirtlerden alan miiritleri arasmda yaychldan
bir realitedir. Bu durum. ilim. ziihd ve terbiyeyi yayma kanusunda biier akul kanumunda· alan Dire§ ve Lale~'teki zaviyeler
vas1ta~nyla almu§tur. Ve yine anlardan sanra gelen ailelerinden
a1im ve fakihler, ayru yalu siirdiirmii§lerdir.
IV

Kiirt Alimleri ve Kiirt Medreselerinin Ge~mi!?te ve
Gelecekte ~afii Mezhebini Yayma ve Hizmetinde
Bulunma Rolleri
Abbasi donerninden beri, ozel medreseler ve mescit halkalan, bir9ak §ehir ve kasabada, hatta Kfudistan'm uzak
koylerinde yaygmla~h. Bu medreselerin 9agu. Kurt me~ ayihi,
alimleri ve emsali tarafindan meccanen kurulan ve idare edilen ha1k tabanh kurumlardrr. Oyle ki a ~ ve me§ayih, Bagdat. $am ve Mlsrr gibi miisliiman b6lgelerde bulunan me§hur imamlardan ilim almak i9in, diinyanm dart bir yanma
yalculuk etmi§lerdir. Nitekim anlar, ilim payesine erip icazeti
hak ettiklerinde yurtlanna dondiiler ve bir taraftan -istikameti
saglam liderlertn, diger taraftan da 9agunlukla hayrr sahib!
10 i'tikadu ehlts-Siinne ue'l·Cemaii. ~eyh Udey b. Musafu el-Emevi elHek.kari. Tah. Hamd! es-Selefi-Tahsin ed-Desuki Mektebetu1-Gureba elEser!yye. el-Medine el-Miinevvere. H 14/9. sh. 4-7.
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halkm-yarchmlanyla medreseler kurdular. ilim halkalannda
e)rtikleri ilim ve bereket tohumlan, yemi~lerini verdi. Oyle ki
bir~ok ilim talebesi onlann etrafmda sarma~ dola§ olup, ilim
ve killtilr menbalanndan yararlancWar. Nihayet onlardan icazet ve isnad ilimlerini ahp miistakbelde onlann yolunu sfudiirmek i~in. kendilerinden kitap ve ecza'lan Iivayet ettUer.
i~te boylece, §u medreseler genelde, ilmi, killti.irel ve sosyal
arenada .uzun bir miiddet Kiirt toplumunun i9inde a9Ik bir
rol iistlendi.
Kfut medreselerinin ba§langJ.~ta. ~ogunlukla Sel9uklu veziri
Nizam-1 Millk'iin tesis ettigi Nizamiye medresesinin egitim sisteminin etkisinde kald!gJ. a~tga t,;Ikmaktad!r. Ozellikle de usulii'ddin konuslln.da E§'ariligin egitimde se9irni ve onun ehl-i sii.nnet
mezhebi kabul edilmesi ve yine itikatta oldugu gibi furuatta da
$afiiligin tercihi ve Uaveten, Arap~ iislubunu iyi bilip Arap~
alan dini nasslan haklnyla anlayabil~n Kiirt aliminin yeti§mesi
amacxyla sarf, nahiv ve belagat derslerinin tedrisi. ..
Bundan bOyle, alirnlerimiz bu (dille Ugili) ilimleri, a.J.et ilimleri olarak adlanchnyorlar.
Bana gore, Kiirt medreselerinin, Nizamiye medreselerinden direkt etkilenme nedeni, Medrese kuran ve ogrencilere
icazet veren kiirt alirnlerinin 9ogunun, Nizamiye medreselerinde tedrisat yapan alirnlere ogrencilik yapmalarma dayanmaktad!r.
Zira 9ogunun icazetleri, Fahr-i Razi (H. 606), Ebu Hamid
el-Gazali (H. 505) ve imamu'l-Haremeyn el-Ciiveyni (H. 478)
gibilerine ula§rnaktad!r. Bunlar, · kelam ilmiyle me§gul olup
usiilde E§'ari ve fikJ.hta da $afli idiler.
Bu durum, hicri altmc1 asrrdan, giimlrmlze degin bir program diizeyinde Kurt alimleri ve medreseleri arasmda yayllan
§U iki mezhebin konumunu bizlere izah etmektedir.
imam $afii'nin usiilde E~'ari olmad!grm unutmamak gerekir. Ara§trrmac1 alirnlerin tespit ettigi gibi o, selef metodu
iizeredir.
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Oyleyse, Kfudistan'm dart bir yarunda yaygmla§an resmi
ve gayriresmi medreselerin, ~atiiligi, resmi mez~ep alarak benimsemeleri, dakuz asra yakmdrr. Uzun bir siire fikhi eserler
bu mezhebe gore ya.ztlch ve ~?U medreselerin zaviyelerinde ted-.
ris edildi. Ve yine uzun siire, bu medreselerin ders halkalannda alimler, kachlar ve mill'tiller yeti§ti. 6yle ki anlar, islam
alellliniri ~e~;iitli bOlgelerine dagllchlar ve kendileriyle beraber
bu mezhebi yaychlar. 0 derece ki Kiirt ismi, Mllshlmanlarm
zihinlerinde ~afii mezhebiyle e~;ile§tirildi.
Ben derim ki: Kiirt alimleri, medreseleri ve talebeleri, keneli bolgelerinde hakim alan sistemler tarafmdan ~afiillkten
d:alaYJ., baskl, tehcir,

ch~;ilanma ve

tecride maruz kalchlar.

Omegin. 9ii alan Safevi devletiyle, Hanefi alan Osmanh
devleti tarafmdan ba§lanna gelen dwumlar... Ancak bununla
beraber, durum Kiirt medreselerinde aldugu gibi kalch, Safevilerle Osmanhlar ise gidenlerle gittiler.
Biz, boyle ozet bir ~ah~;imayla Kiirt alimlerinin, ~afii mezhebini yayma ve eser telif etme hizmetlerini ku§atacak deglliz.
Bu. anlatum ve ara~;itmlmas1 uzun bir kanudur. Ancak ben,
burada ~am mezhebine telif ve tedris baklmmdan katloda
bulunan bazi Kiirt alimlerinin gayretlerine -soylediklerime
omek almas1 i~in- ozetle il;iaret etmek istiyarum.
Derim ki: 9afii mezhebinin tarihini ve anun usul ve furuatml gi.indeme getiren kitaplan inceledigimizde, yazarlannm
Kiirtlerden yahut Kiirt bolgelerinde bulunanlardan ve anlarm
medreselerinden mezun alanlardan bir~ak isimle kar~;illa§Iya
rum ki bu durum, Kurt ulemasmm izlerinin onceden aldugu
gibi l;iimdi de bu alanda·etkili aldugunu ifade ediyar.
Ben, burada -bellrttigim gibi- kapsaYJ.cilik almadan, misal llzere onceki ve sanraki me§hur alimlerden bir klsmma
hlzll bir i§arette bulunmak istiyarum. ~afii usillii fikhmda ve
furuatmda eser vermil;i alimler:

i!nam.:;>Mii ve Kfutler .
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el-Kadl. Ziyaiiddin Osman b. Derbas el-Hezebfuli el-Marani
(H. 622). $irazi'nin el-liima' kitabma ~erhi ve aym zamanda "el-istiksa li-Mezahibi'l-ulema ve'l-fukaha" adh bir kitabl daha vardl.r. Bu kitap. $irazi'nin el-Miihezzeb kitabrm
~erhedip tamamlanmam1~trr. yinni cilttir.
Allame SeyfO.ddin Ali el-Amidi (H. 631) el-ihkam fi usUl.i'lahkam. Bu kitap, alimlerce me~hurdur.
Tacuddin Muhammed el-Ermevi (H. 653) el-Hasll fi'l-usul.
Bu kitap, er-Razi'nin el-Mahsulu'nun ozetidir.
Siraciiddin Mahmud
Mahsul'un ozetidir.

el-Ermevi

(H.

682)

et-Tahsil,

$emsiiddin Muhammed b . Yusuf el-Cezeri (H. 711).
Mi'racu'l-roinhac ~erhu minhaci'l-vusill ila Umi'l-usill.
Allame Veliyyuddin Ebu Zera' Ahmed b .. Abdurrahim elKiirdi (H. 826) el-Gaysu'l-hami' ~erhu cemi'l-cevami'.
Tahriru'l-liibab. Muhamili'nin (H. 415) telif ettigi elliibab'm ozetidir.
$emsiiddin Muhammed el-Mardini (H. 871) el-Enciimii'zzahirat 'ala halli el-fazi'l-verakat.
Tefsir, hadis ve fiklh gibi ilimlerde
$afii alimlerini zikrediyoruz.

me~hur

alan baz1 KUrt

ibnu'l-Esir el-Cezeri (H. 606), me~hur muhaddis ibnu'sSalah e~-$ehrzfrri (H. 643), tarih~i Ebu'l Abbas Ahmed b.
Hallikan (H. 681). mwessir $ehabiiddin Ahmed b. Ahmed
el-Hekkari (H. 764). Hafiz Zeyniiddin el-Iraki (H. 806) ..
KUrtler ve diger rrklar arasmda $afii mezhebini yayan ve
egitimini yapan sonraki donemlerin bir~ok me§hur KUrt
alimi vardl.r ki omek olarak onlardan bir kat;rm a~lkll.yo
ruz:
Haydari ailesinin alimleri ki onlar, Kiirt alimleriyle Kiirt olmayan lrak alimlerinin bir~ogunun icazet silsileleri onlara
dayanmaktadl.r.
'

Allame Muhammed b. Abdir-resill el-Berzenci (H. 1103).
Allame ibnu'l-hac el-Alaru (H. 1189).
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Muhammed b. Si.ileyman el-Kfudi (H. 1194).
Malia Abdullah el-Bitu~i (H. 1213).
Muhammed b. Adem el-Balki (H. 1237).
Irak alimlerinin buyU.klermden Malia Yahya el-Mezviri (H.
1252).
Allame Malia Halil el-is'irdi (H. 1259).
Muhammed Emin el-Kfudi (H. 1332) vb.

