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li] MusTAFA ÇAa Rıcı 

D FlKlH. Fıkıh alimleri afet terimiyle 
genellikle insan müdahalesi bulunma
dan meydana gelen musibet ve zararla
rı kastederler. Meyve, sebze gibi zirai 
ürün ve mallara zarar veren bu afetler 
için caiha tabirini, bunların tesiri hak
kında da genellikle helak ve telef keli
melerini kullanırlar. Fıkıh usulü alimle
rinin ise afet kelimesini " insanın irade 
ve ihtiyarını bozan veya ortadan kaldı
ran ehliyet arızaları" manasına kullan
dıkları görülür. Bu manada afet, insanın 
bizzat kendi elinde olmayarak meydana 
gelen baygınlık. bunama. delirme gibi 
afetlerle insanın kendi iradesinin söz 
konusu olduğu sefeh (akıl s ı z lık ) . sar
hoşluk ve cehalet gibi afetler olmak 
üzere ikiye ayrılır. 

Usul alimleri afeti daha çok insan ira
de ve ihtiyarına tesiri , fakihler de ma
la tesiri açısından ele alarak dini ve hu
kuki sorumluluk bakımından sonuçla
rı üzerinde durmuşlardır. Gerek insanın 
irade ve ihtiyarına , gerekse mala yöne
lik afetler ibadetlerde, muhtelif akid ve 
muamelelerde, haksız fiillerde. duruma 
göre sorumluluğun hafifletilmesi veya 
tamamen kalkması . muhayyerlik sü
bütu. fesih, red, butlan •, cezanın te
hi ri veya düşürülmesi gibi sonuçlar do
ğurmaktadır {ayrıca bk. AVARIZ, CAİHA, 
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li] A H MET ÖzEL 

D H AD İS. Hadisin zayıf olmasının se
bep ve illetini ifade eder. Bu terimin bir 
başka kelimeyle birlikte kullanılması 

zayıflığın derecesini bildirirse de mut
lak kullanılması halinde bu zayıflığın 

derecesini tesbit etmek güçtür. Bu du
rumda "afetühü fülan " tabiri hadisin 
uydurma olmasından kinaye olabileceği 
gibi. o hadisin hangi sebeple redded ii
diğini de ifade edebilir. Rivayetinden 
bahsedilirken hakkında afet tabiri kul
lanılmış olan ravinin rivayet ettiği hadis 
i 'tibar* için bile alınmaz. Sehavi ve Sin
di'ye göre böyle bir ravi , cerhin ikinci 
derecesinde yer alır. 
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AFFAN b. MÜSLİM 
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EbıJ. Osman Affan b. Müslim 
b. Abdiilah es-Saflar el-Basri ei-Ensarl 

(ö. 220 / 835) 

Bağdat muhaddisi diye anılan 
ve Mihne* Olayı'nda 

L 
ilk defa sorguya çekilen a lim. 

_j 

Basra'da doğdu . Tahsil hayatından 

sonra Bağdat'a yerleşti. " Bakırcı " de
mek olan es-Saffar lakabını ne müna
sebetle aldığı bilinmemektedir. Çocuk
luk ve gençlik yılları hakkında kaynak
larda bilgi yoktur. Devrinin tanınmış 

muhaddislerinden Hişam ed-Destüvai, 
"Hammadeyn" diye anılan Hammad b. 
Selerne ile Hammad b. Zeyd ve Şu'be b. 
Haccac gibi hocalardan hadis okudu. 
Üçüncü asrın en meşhur muhaddisle
rinden birçoğu. özellikle et-Taba~atü'l
kübra müellifi İbn Sa'd, ayrıca Ahmed 
b. Hanbel, İmam Buhari ve Ebü Hatim 
er-Razi onun talebelerindendir. Buhari 
eş-Şahih 'inde bir i doğrudan . diğerleri 

başka hocala rı vasıtasıyla olmak üzere 
ondan altı hadis rivayet etmiş, K ütüb-i 
Sitte'nin diğerlerinde de rivayetleri yer 
almıştır. 

Kaynaklarda rivayetlerinin sağlam ve 
güvenilir. kendisinin de sünnete son de
rece bağlı olduğu ve kuwetli bir hatı
zaya sahip bulunduğu zikredilen Affan 
b. Müslim, hocalarından dinlediği ha
disleri onlara bir kere de kendisi okur
du. Tanınmış hadis münekkidi Yahya b. 
Main ile o devrin meşhur hadisçisi Yah
ya b. Said el-Kattan, Affan·ın tasvip et
mediği hadisleri rivayet etmezlerdi. Ta
lebeleri, onun bir harfinde bile tereddüt 
ettiği hadisi kimseye nakletmediğini ve 

AFFAN b. MÜSLiM 

hadis rivayetinde hiç yanılmadığını ifa
de ederler. Yahya b. Main. ashabü'l
hadis* in beş kişi olduğunu söyler ve İbn 
Cüreyc, Şu ' be b. Haccac. Süfyan es-Sev
ri. Malik b. Enes ve Affan b. Müslim'
in ad l arını zikreder. Ahmed b. Hanbel, 
Affan'ı tanıdıktan sonra ondan yirmi yıl 
hiç ayrılmadığını . böyle bir muhaddisin 
rivayetlerini destekleyecek başka ha
disler (bk. MÜTABi') aramaya gerek ol
madığını söyler. Süleyman b. Harb'in. 
Affan ' ı hafızası zayıf ve anlayışı kıt ol
makla itharn etmesini doğru bulmayan 
Zehebi, aynı devirde yaşayan kimsele
rin birbiri hakkındaki kanaatlerini ihti
yatla karşılamak gerektiğini . ölümün
den kısa bir müddet önce yakalandı ğı 

ağ ı r hastalık dolayısıyla hafızasının za
yıflamış olmasının daha önceki rivayet
ler ine gölge düşürmeyeceğini belirtir. 

Affan b. Müslim. hadis rivayetindeki 
titizliği yanında dürüstlüğü ve takva
sıyla da meşhurdur. Kaynakların ifade
sine göre, devrin Bağdat kadısı Muaz 
b. Muaz ei-Anberi, Affan'ı, mahkemede 
şahitlik yapması gereken birinin duru
munu tahkik etmek üzere görevlendir
mişti. Bu sırada söz konusu şahid i n ta
raftarları . bu kişi aleyhine herhangi bir 
şey söylememesi karşılığında kendisine 
on bin dinar teklif etmişler. fakat Affan 
bunu reddetmişti. 

Mu'tezile mezhebini resmen destek
leyen Abbasi Halifesi Me'mün. bu mez
hebin ortaya attığı Kur'an-ı Kerim'in 
mahlük olduğu görüşünü (bk. HALKU'L

KUR'AN) herkesin. özellikle ileri gelen 
alimierin benimsemesini, kabul etme
yenlerin ise işkenceye tabi tutu lmasını 

emretmişti. Soruşturmaya Affan b. 
Müslim ile başlandı. Bağdat Valisi İs
hak b. İbrahim , Affan'ı huzuruna çağı 
rarak ona halifenin mektubunu okudu. 
Me'mün mektubunda. Affan ' ın Kur' an- ı 

Kerim'in yaratılmış olduğu görüşünü 

benimsemesini istiyor, kabul etmedi
ği takdirde beş yüz dirhem olan aylığı
nın kesilmesini emrediyordu. Bu tehdit 
üzerine Affan İhlas sOresini okudu ve 
bu ayetlerin mahlük olamayacağını ke
sin bir dille valiye söyledi. Kanaatinde 
ısrar ederse aylığının kesileceği tekrar 
edilince de. "Rızkınız da size vaad edilen 
şeyler de semadadır. " mealindeki ayeti 
{ ez-Zariyat 5 ı 1 2 2) okuyara k oradan ay
rıldı. 

Affan b. Müslim'in rivayetlerini ihti
va eden bazı küçük sahifeler. Şam Za
hiriyye Kütüphanesi {Mecmua. nr. 31, 
40. 124) ile Berlin Kütüphanesi 'nde {nr 
155 5 ı bulunmaktadır. 
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