EBÜ YA' LA ei-FERRA
D KE LAM. Ebü Ya'la el-Ferra, Selefiyye'ye mensup olmasına rağmen bazı
konular dışında kelami terim ve metotları kullanarak akaid esaslarını inceleyen alimierin başında yer almıştır. Hadis, fıkıh ve tefsir ilimlerinin yanı sıra
kelami konularla ilgilenerek bu alanda
yazdığı eserlerle Selefiyye'nin belli başlı
temsilcileri arasına girmiştir. Ehl-i sünnet kelam mekteplerinin teşekkül edip
yaygınlaştığı ve tesirini icra ettiği bir dönemde yetişen Ebü va·ıa , akaidi Hanbeli
alimi İbn Hamid'den okuduğu için baş
langıçta onun etkisinde kaldı. Delil getirme ve karşı delilleri eleştirme usullerini
öğreten eectel ilmine dair yazdığı eserIerle de meşhur oldu. Kaderiyye, Mürcie, Salimiyye gibi mezheplerin görüşle
rini nakledip eleştirmiş, özellikle Salimiyye hakkında verdiği bilgilerle mezhepler tarihi alanında da dikkat çeken
bir alim olmuştur. Onun Mu'tezile'ye ait
usul-i h amse*yi Ehl-i sünnet esasları
na göre yorumlaması da ilginçtir. Ona
göre tevhid Allah' ın ezeli sıfatlarla nitelenen yegane varlık olması . adalet AlIah ' ın mülkünde dilediğ i gibi tasarruf
etmesi, va'd ve vaid Allah'ın va'dinden
dönmemesi, el- menzile beyne' I- menziIeteyn fiilde kulun kasib, Allah'ın Mlik
olması , emir bi'l-ma 'rüf nehiy ani'l-münker ise sapıkiara ait görüşleri ortaya koyup dini iptal etmek isteyenlerce öne
sürülen delillerin çürütülmesi demektir
(ei·Mu ' temed, s . 209-22 I ). Ebü Ya ' la'nın ,
Eş' ari kelamcılarından İbn Fürek'in haberi sıfatiarın te'vilini ihtiva eden Müş
kilü '1-l}.adiş adlı eserine karşı yazdığı
İbtôlü't- te' vfldt li- al]. bari'ş - şıfôt adlı
reddiyesi (İ bn Teymiyye, Mec m a ' u Fe ta·
va, vı , 54) devri n ha lifesi Kadir- Billah tarafından beğenilmiş, ancak eserinde zayıf veya uydurma hadislere, bazan da İs
railiyat türünden rivayetlere dayanarak
Allah ' ı insanlara benzettiği iddiasıyla kendi mezhebine mensup alimlerce eleştiril
miştir. Bunun üzerine halifenin darülhilafede düzenled i ğ i ilmi meclislerde Eş ' a
ri alimlerinin de katıldığı bazı tartı şma
lar yapılmış ve sonunda Vezir Ali b. Mesleme'nin gayretiyle her iki tarafın ortak
bir görüşe varması sağlanmıştır (Zehebi. XVI II, 90).

Ebü Ya'la el-Ferra'nın itikadi görüş
ler ini, günümüze ulaşan el-M u ' temed
(veya Mui]taşarü ' l·Mu ' temed ) if uşiili'd
din ve Mesô'ilü 'l- imdn adlı eserleriyle
oğlu İbn Ebü Ya ' Ia ' nın bunlardan özetleyerek yaptığı nakillerden, ayrıca Ta-
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O'na ayrıca beka sıfatını nisbet etmek
kıyyüddin İbn Teymiyye'nin iktibasların
gerekli değildir. Sıfat-ı ma'neviyyeyi isdan tesbit etmek mümkündür. Ebü Ya'Ia ·nın kelami görüşleri şöylece özetlepat etmek ahval*i de ispat etmeyi gerektirir. Buna göre Allah ' ın kadir ve alim
nebilir :
oluşu zatında mevcut kudret ve ilim hal1. Bilgi Problemi. Bilgi kaynakları dulerinden dolayıdır. Yaratma fiiliyle (t ekyular, aklın zaruri ilkeleri, nazar ve istidvin) yaratılan şey (mükevven) birbirinden
lal ile mütevatir haberden oluşur. Akıl
ayrı kavramlar değildir. İlahi sıfatlar hakzaruri bilgilerin bir kısmını bilme yetekında " nasıl" sorusu sorulamayacağı gineğidir : nazar ve istidlal. zaruri olarak
bi fiilieri hakkında da "niçin " diye sorubilinerneyen ve duyularla algılanamayan
lamaz. Bundan do l ayı sıfatiarın keyfiyehususların bilgisine ulaştıran akıl yürütti bilin em ez : Allah ' ın fiilieri herhangi bir
me tarzıdır. Kurallarına uyularak gerçekiliete bağlı olmayıp tamamen iradidir.
leştirilen nazar ve istidlal ile doğru bilNaslara
göre Allah zatıyla alemin içinde
giler üretilir. Zira Kur'an-ı Kerim'de bir
değil fevkindedir. Akıl da O'nun ya ratık
taraftan insanlardan nazar ve istidlalde
ların fevkinde olduğuna hükmeder. Nasbulunmaları istenmiş (el-A'raf 71 I 85; eilarda yer alan ve Allah'a cihet, eyniyet
Gaşiye 88 / 17-20), diğer taraftan nazarı
terkedip başkalarını taklit edenler kötü- , (mekan), istiva, nüzül, meci, ayn, kadem,
ısba ' gibi kavramlar nisbet eden sıfatla
lenmiştir (el-Bakara 2/ 170; Lol<man 31 1
rı aynen benimsernek gerekir. Bu nas2 I ı. Eğer nazar ve istidlal ile doğ ru bilIarı zahiri manalarının d ı şında bir mana
giye ulaşmak mümkün olmasaydı yazı 
ile te'vil etmek caiz olmadığı gibi zahiri
nın yazarına , binanın da yapanına delamanadan hareket ederek Allah ' ı yaralet etmemesi gerekirdi. Bununla birliktıklara benzetrnek de mümkün değildir.
te insanın dini bakımdan sorumlu tutuHaberi sıfatları te'vil etmemek teşbih ve
labilmesi için akıl yürütme gücüne satecsimi gerektirmez. Zira bunları Allah'a
hip kılınması yeterli değildir, peygamnisbet eden naslardır. Bunları olduğu
berin davetine de muhatap olması gegibi nakleden ve Allah ' ı insanlara benrekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, insanlazemekten tenzih eden alimierin Müşeb
rın ileri sürecekleri bir mazeretleri kalbihe ve Mücessime'den sayılması hakmaması için peygamber gönderildiği besızlıktır. Naslarda Allah'a atfedilmesi yalirtilmek suretiyle (en-Nisa 4/ I 65; el-issaklanmamış olmak şartıyla uygun anra I 71 ı 5) peygamberin davetine m uhalamlar taşıyan isimleri Allah'a vermek
tap olmayanların meşru mazeret sahibi
caizdir (el-Mu ' temed, s. 35 -57; İbn Ebü
oldukla rına ve dolayısıyla mazur görüleYa'la, ll , 208-2 I 2, 226; İbn Teymiyye, Der' ü
bileceklerine işaret edilmiştir. İnsanlar
te 'arui, ll, 74-75; V, 35, 409-4 10; VI, 207hakikatleri kitap, sünnet, icma, kıyas ve
209 ; VII, 13I -I 32; VIII, 54 -56; IX, 395 ). Alakıl yoluyla idrak edebilirler (el-Mu 'telah ' ın dünya ve ahirette hem gözlerle
med, s. I9-26, 3I , 101- 102)
de rüyada görülmesi mümkündür.
hem
2. Ulil.hiyyet. Allah ' ın varlığına ilişki n
Ahirette
ise müminlerce görüleceğine
bilgi zaruri değil nazari ve iktisabidir.
inanmak
farzdır.
Hz. Peygamber mi'racİnsanların büyük çoğunluğu evrendeki
da dünya gözü ile Allah 'ı görmüştür. İbn
va rlıkların değişkenlik, sonradan oluş
Teymiyye, Ebü Ya'la ' nın önce tekvin ile
gibi özelliklerini göz önünde tutarak yamükeweni aynı saydığı halde daha sonra
ratılmış olduklarını ve her yaratılanın da
fikir değiştirerek onları ayrı şeyler olarak
bir yaratıcısı bulunması gerektiğini idkabul ettiğini nakleder (a.g.e., ll, 264).
rak etmek suretiyle Allah'ın varlığına ulaşabilir. Alimler ise varlıkları kadim, araz
ve cevherlerden müteşekkil hadis varlık
lar şeklinde ayrıntılı tahliliere tabi tutarak Allah'ın varlığına istidlalde bulunurlar (a.g.e., s. 29-40; İ bn Teymiyye, Der' ü
te'arui, 1, I 04; VII, 442-443; VIII, 348). Tek
ve benzersiz bir va rlık olduğundan hakkında kemiyet ve keyfıyet düşünüleme
yen Allah'ın sıfatları zati, manevi, fiili ve
haberi g ruplarına ayrılır. İlahi sıfatiarın
hepsi kadimdir. Henüz hiçbir mahlük yok
iken de Allah mütekellim, halil:< vb. sıfat
Iarla muttasıftı. Allah zatıyla baki olup

Kulların hayır- şer, iman - küfür. hidayet-dalalet türünden bütün fiilierini yaratan Allah 'tır. Kur'an-ı Kerim'de insanların , Allah'ın yarattığı şerden yine Allah'a sığınınaya davet edilmesi bunun
açı k delilidir (el-Felak 11 3/ 2). Buna bağ
lı olarak Allah ' ın saptırması , insanları
zorla inkar ve dalalete sevketmesi demek olmayıp onlar da inkar ve isyan etme gücünü yaratması demektir. Ecel
dahil insanların başına gelecek olan her
şey takdire bağlıdı r (el-Mu'temed, s. 8285, 129- I 34, 148-1 49).
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3. Nübüvvet ve Ahiret. Allah'ın insanla ra peygamber göndermesi ve gönderdiği peygamberlerin doğruluğunu mücize
ile teyit etmesi aklen mümkündür. Bu
konuda yahudi, hıristiyan ve müslüman
milletlerce Hz. Müsa. Hz. fsa ve Hz. Muhammed'in mücize gösterdiklerine iliş 
kin nakledilen haberlerin yalan olması
ihtimal dahilinde değildir. Bundan baş
ka akıllı ve bilgili insanların uyarılma
sı , cahil kimselerin de öğretilmesi peygamberlerin gönderilmesiyle gerçekleşebilir. Peygamberler ilahi buyrukları insanlara tebliğ etme hususunda hataya
düşmezler, fakat şahsi hayatlarında hata
edebilirler. Nitekim Kur'an'da da bunu
teyit eden deliller vardır (Taha 20 / 121 ;
el-Feth 48 / 2 ; a.g.e., s. 153, 247 ; ibn Teymiyye, Der'ü te'aru.Z, IX, 52).
Kabir azabı veya nimeti, ölen insanın
ruhunun bedenine iade edilmesiyle gerçekleşir. Hesap sırasında insanların arnelIeri bir terazide tartılacak ve ilan edilecektir. Değerlendirilmeye alınacak iyilikleri bulunmadığından kafirlerin hesaba
çekilmelerine gerek görülmeyecektir.
Ahirette müminlere sürekli nimet vermek veya kafirleri sürekli azaba tabi
tutmak Allah· a vacip değildir. MüminIerin çocukları babalarıyla birlikte cennete, kafirlerin çocukları da babalarıy
Ia birlikte cehenneme girecektir. Zira
Kur'an'da bu hususa işaret edilmiştir (etTür 52 / 21; el·Mu'temed, s. 83, 110-120,
175-179 ; ibn Teymiyye, Der'ü te' aru.Z, VII I,
435,492)
Dünyanın dışında

bir ahiret aleminin
dayanan tenasüh telakkisi ahiret hayatı ve diriliş inancıyla
bağdaşmaz. Zira tenasüh akldesine göre insan ruh ve bedenden müteşekkil bir
varlıktır. Bir cisim olan ruh bedenin canlılık taşıyan bütün unsurlarına yayılmış
tır. Ruh cevher ve araz olmadığı gibi hayattan da ibaret d eğil dir. Zira hayat insanı canlı kılan bir arazdır. Bu sebeple
insanın canlılığını sağlayan ruh değil hayattı r. Kur'an'da ruhtan nefis diye söz
edilmiş ve Allah'ın ölüm anında ruhları
(enfüs) kabıettiği belirtilirken (ez-Zümer
39 1 42) ikisi birleşti rilmiştir. Kur'an'da,
Allah yolunda öldürülenlerin gerçekten
ölmediklerinin ve Allah katında rızıklan
dırıldıklarının bildirilmesi (Al-i imran 3/
169), ruhun ölümden sonra yok olmayıp
varlığını sürdürdüğünü gösteren bir delildir. Zira ayetin anlatmak istediği husus şudur: "Allah yolunda öldürülenierin ruhlarını ölmüş zannetmeyin. zira onlar cennettedir" (el·Mu 'temed, s. 95 -96)
olmadığı inancına

4. İman-Küfür. Sözlükte "kalbin bir şe
yi bilerek tasdik etmesi" manasma gelen iman, ıstılahta batıni ve zahiri taatIerin bütününe verilen isimdir. Buna göre tasdikin unsurları ikrar ve ameldir.
Kişinin tam bir mürnin olabilmesi için
kalbin tasdikinden başka bütün ibadetleri yerine getirip yasakların tamamın 
dan kaçınması gerekir. Namaz dışında
ki veeibeleri yerine getirmeyen kişi mümin olmakla birlikte fasıktı r. İslam keli me-i şehadeti kalben inanarak söylemek, iman ise taat ve ibadetlerin tama mını ifa etmektir. Bundan dolayı her mümin müslimdir. fakat her müslim mümin değildir (a.g. e., s. ı 88 - ı 90 ; Ebü Fari s, s. ı 93- ı 94) Günah işiemek mümini
imandan çıkarmamakla birlikte azaba
müstahak olmasını gerektirir (el-Mu 'te·
med, s. 122 ).
Allah ' ı

cisimlere benzetmek, sıfatları
hadis olduğunu söylemek, açık bir
nasla haram kılınan ve haram oluşu hususunda ittifak edilen bir şeyi helal telakki etmek küfürdür. Bundan başka
Kaderiyye, Mu'tezile, Cehmiyye, Lafzıy
ye, ayrıca Hz. Osman'ı ve Hz. Ali'yi tekfir eden Hariciler'le ashabı tekfir eden
veya onları fasık kabul edip cehennem
azabına müstahak olduklarını söyleyen
Şifle r tekfir edilir. Kendilerine peygamber daveti ulaşmayan kafirler mazur görülür (a.g.e., s. 160, 267, 271)
nın

s. İmamet . Müslümanların kendilerine bir halife tayin etmeleri aklen değil
naklen gereklidir. Halife ehlü'l-hal ve'lakd* in yapacağı seçimle belirlenir. Şfa ' 
nın "gaib imam" görüşü hiçbir temele
dayanmaz. Zira imam. hakkı yerine getirip batı! görüşlerle mücadele etmek,
müslümanları düşmaniara karşı korumak, mazlumun hakkını zalimden almak.
helal ve haram olan şeyleri açıklamak
gibi hususları gerçekleşti rme k için tayin edilir. Gaib im arnın bun la rı ya pma s ı
ise imkansızdır. Gaib imam görüşü Şfa ' 
nın , herkesin dinini imamdan öğrenme
si gerektiğine dair görüşüyle de çelişir.
Peygamberler kulluk vazifeleriyle ilgili
konularda bazan hata yaptıkları halde
imamların masum olmaları mümkün
değildir. Hz. Ali ile muhalifleri arasında
meydana gelen olayları tartışma konusu yapmamak ve gruplardan herhangi
birinin haklılık veya haksızlığına hükmetmemek gerekir (a.g.e., s. 222-22 3, 23 ı 232 , 247 , 258-259) .

Ebü Ya 'la el-Ferra alemin hudüsü, Allah 'ın varlığı ve nübüwet konularında
Selef'in nasçı tutumundan uzaklaşıp ke-

metod unu benimsemiş, Mu've Felasife 'ye ait bazı
görüşleri aklf deliliere dayanarak eleşti
ren bir kelam alimi görünümü kazanmış
tır. Nitekim İbn Teymiyye kelam problemlerini tahlil ederken onu daima Bakıllanf ve İmamü'I-Haremeyn el-Cüveynf gibi kelamcılar arasında zikretmiştir
(mesela bk. Der'ü te' aru.Z, 1, ıo3 , 303). İla
hi sıfatlar konusunda ahval teorisini de
benimseyen Ebü Ya'la. haberi sıfatiara
ilişkin görüşlerinden dolayı Selefi ve Eş'a 
rf alimlerce şiddetle eleştirilmiştir. Ebü
Bekir İbnü'I-Arabf. Ebü Ya ' la'nın özellikle sıfatiara ilişkin olarak bazı dini metinleri aniayacak seviyede bulunmadığını
ifade eder (el· 'Avaş1m, s. 283, 306) . İbn
Teymiyye, bir taraftan İbnü ' l -Arabf'nin
Ebü Ya'la'ya nisbet ettiği teşbihe götüren bazı görüşlerin asılsız olduğunu ve
bu görüşü rivayet eden kişinin bilinmed i ğini kaydederek İbnü'l-Arabf'ye karşı
onu savunmuş , diğer taraftan da haberi sıfatlar ve kader konusunda birçok
uydurma rivayete dayandığı. ayrıca kelamcıların tabiat felsefesini benimsediği için onu eleştirmiştir (Der'ü te'aru.Z,
V, 23 7-238; VIII, 417) . Hanbeli alimlerinden Ebü Muhammed et-Temfmf de Ebü
Ya ' la ' nın haberi sıfatlar konusunda mezheplerine asla temizlenemeyecek bir leke sürdüğünü söylemiştir (Safedf, lll, 8).
Yine aynı mezhebe mensup olan Ebü'lFerec İbnü' l -Cevzf, Ebü Ya' Ia ' nın İbtô.
lü't - te 'vilat adlı eserinde teşbihe dQş
tüğünü ileri sürerek bu gö rüşün mezheplerine mal edilemeyeceğini göstermek amacıyla Def' u ş übheti 't- teşbfh
adlı bir eser yazmıştır. İbnü' I- Cevzf'ye
göre Ahmed b. Hanbel bazı haberi sı
fatları te'vil ettiği halde Ebü Ya'la onların hepsini zahiri manada anlamakla
imam ın mezhebinden sapmıştır (Def' u
ş übheti't·teşbfh, s. 24- 25 ) İzzedd i n İbnü'l
Esfr de İ bnü 'I- Cevzf'nin bu görü şüne ka tılmıştır (el·Kamil, X, 52 )
larncıların

tezile,

Eş· ariyye

Ebü Ya'la el-Ferra'nın, haberi sıfatlar
konusunda Selefin "bilakeyf" ilkesine
itibar etmemesini ve bu tür sıfatları ıs
rarla zahiri manada anlamaya çalışma 
sını Selefiyye'nin genel tutumuyla bağ 
daştırmak mümkün değildir. Bununla
birlikte Vezir Ali b. Mesleme'nin gayreti
neticesinde Eş'arf alimleriyle vardığı anlaşma üzerine bu husustaki görüşlerini
yumuşattığı düşünülebilir. Nitekim bu
yu muşamanın tesiri öğ rencisi Ebü'l- Vefa İbn Akil 'de açıkça görülmektedir. Ebü
Ya'Ia ' nın Ehl-i sünnet dışında kalan itikadf mezheplerin çoğunu tekfır etmesi

257

EBÜ YA' LA el - FERRA
de alimierin bu konudaki müsamahakar
Onun, peygamberlerin bazı kulluk görevlerinde hataya düşebileceklerini kabul etmesine
karşılık ashap arasında meydana gelen
anlaşmazlıklarda hiçbirinin hatasına hükmedilemeyeceğini ileri sürmesi tutarlı
görünmemekte ve bu tutarsızlığın, Şia'
nın aşırılığına karşı ashabı savunma gayretinden kaynaklandığı kabul edilmektedir.
tavrıyla bağdaşmamaktadır.
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b. Harb gibi muhaddislere talebe oldu .
Buhari ve Müslim gibi alimiere yetiştiği
halde onlardan rivayette bulunmaması 
nı eksiklik sayanlara. bir önceki tabakaya mensup muhaddislere talebelik ettiği belirtilerek bunun bir kusur sayıla
mayacağı ifade edilmişti r. Kendisine de
Nesai, İbn Hibban, Ebü'l-Feth el- Ezdi.
Taberani, Ebu Bekir Ahmed el- ismaili,
İbn Adi. İbnü's - Sünni ve Ebü'ş-Şeyh gibi muhaddisler talebe oldular.
İbn Hibban, Darekutni, Hakim, Zehebi
onun güvenilir bir alim olduğunu söylemektedirler. Fıkıh ilmini imam Ebu Yusuf'un talebelerinden öğrendi ve Ebu Hanife· nin görüşlerini benimsedi. Hanefi
fıkhıyla bir hayli meşgul o l duğu anlaşıl 
maktadır. Nitekim Ebu Ali en-Nisaburi, eğer Bişr b. Velid el- Ki ndi' den Ebu
Yusuf'un kitaplarını okumakla zaman
kaybetmeseydi onun Basra'da Süleyman
b. Harb ve Ebü'l - Velid et - Tayalisi gibi
büyük muhaddislerin seviyesine çıkabi 
leceğini söylemektedir. Nesai' den beş
yaş büyük olan Ebu Ya'la'nın ona nisbetle daha kıdemli hocalara talebelik ettiği
bilinmektedir.

Ebu Ya'la el-Mevsıli, 14 Cemaziyelevvel 307 ( 12 Ekim 919) Salı günü Musul'da vefat etti ve orada gömüldü. Şehir
halkı dükkaniarını kapatarak onun cenazesine katıldı.

Yumuşak huylu, sabırlı ve edep sahibi bir kimse olarak anılan Ebu Ya'la 'nın hadis rivayetinde hiçbir maddi menfaat gözetmediği özellikle belirtilmektedir. İbn Adi, hiçbir müsnedi üstad huzurunda dinlemediği halde Ebu Ya'la'nın el-Müsned'ini sadece Allah rızası
için hadis akutması sebebiyle dinlediğini söylemektedir. İbn Adi'nin onu tedlis* yapmakla suçlaması doğru bulunmamış, fakat yalancı bir ravi sayılan Ali
b. Muhammed ez -Zührf'nin kendisinden asılsız haberler rivayet etmesi sebebiyle eleştirilmiştir. Buna karşılık Ebu
Ya'la'nın eserlerinde hadis diye uydurulmuş rivayetler bulunmadığı, başka 
sının ona asılsız rivayetler isnat etmesinden de sorumlu olmadığı ifade edilmiştir. Ebu Abdullah İbn Mende'nin
babası İshak b. Muhammed'in, devrin
alimlerinin Ebu Ya'la'nın güvenilir ve
sağlam bir muhaddis olduğunda fikir
birliğine varması sebebiyle kendisinden
hadis okumak üzere yanına geldiğini
söylemesi onun çağdaşları arasındaki
itibarını göstermektedir. Yaşadığı dönemde mezhepler arasındaki görüş ayrılıkları zaman zaman çekişmelere ka dar varmış, fakat Ebu Ya'la bu tür olaylara karışmamıştır. Bazı mezheplerin
aleyhinde ondan nakledilen görüş l er ise
doğru değildir.
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Ebu Ya'la Ahmed b. All b. el·Müsenna

et·Temlml el·Mevsıll
(ö. 307 /919)
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Hadis alimi.
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3 Şewal 210'da (17 Ocak 826) Musul'da doğdu. Babası Ali b. Müsenna muhaddis, dayısı Muhammed b. Ahmed b.
Ebü'l-Müsenna hadis hafızıydı. Kur'an
öğreniminden sonra babasının ve dayı
sının yakın ilgisi sebebiyle tanınmış alimlerle görüştü . Çok erken sayılabilecek bir
yaşta hadis tahsili için ilim muhitlerini
dolaşmaya başladı. Henüz on beş yaşın 
da iken önce Bağdat'a, daha sonra Basra, Abadan, Ahvaz gibi şehirlere gitti.
Bu sırada Ebu Zür'a er-Razi ile arkadaş
oldu. Ahmed b. Hanbel'le birlikte Ali b.
Ca'd'dan hadis rivayet etti. Yahya b. Main, Ali b. Medini, Osman b. Ebu Şeybe,
Halife b. Hayyat, Ebu Hayseme Züheyr
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el-Müsned adlı eserinin zahriyesiyle ilk sayfası (Süleymaniye Ktp. , Şe hid Alı Paşa, nr. 564)

