HAFS ei-FERD
gerekse dünya konularında kulunu tehlikelerden koruyan", hafız isminede Mih·
mal göstermeme ve gaflete düşmeme
hususunda kendisine güvenilen" anlamlarını vermek suretiyle bir ayırım yapmaya çalışmışsa da (ei-Minhac, ı. 204205 ) genellikle alimler aynı kökten gelen
bu iki kelime arasında fark gözetmemiş
lerdir. Söz konusu isimlere Kur'an'daki
kullanılımları da göz önüne alınarak verilen manaları üç grup halinde incelemek
mümkündür. a) Kainatın düzenini koyup
sürdüren: b) ilahi mesaja muhatap olan
insanları çeşitli tehlikelerden koruyan,
onların niyetlerini ve bütün sırlarını bilen, davranışlarını melekleri vasıtasıyla
tescil ettiren. dostlarını kötülüklerden
koruyan: c) Kur'an-ı Kerim'i tahriften,
unutulmaktan veya ihmal edilmiş olmaktan muhafaza eden. Gazzali, hafız
isminin manasının hafıza nisbetle daha
kapsamlı olduğunu ve süreklilik gösterdiğini belirtir. Ona göre hafız, kainatın
varlığını sürdürme yanında tabiatın işle
yişinde göze çarpan Mzıtların dengede
tutulması" gibi daha belirgin bir anlam
taşır. Mesela tabiatta su ile ateşin bulunması, suyun ateşi ortadan kaldırma
ması ve ateşin suyu tamamen buharlaş
tırıp yok etmemesi bunun örneklerinden
biridir. Bu tür hararet ve rutubet tezadı
organik varlıklarda da mevcuttur. Allah'ın,
tabiartakl birçok zıtları belli bir denge
içinde tutması hafız isminin bir tecellisidir. Gazzali, hafız ismini ilgilendiren ve
tabiatın işleyişini ortaya koyan başka örnekler de verir ( ei-Malsşadü '1-esna, s. 1ı 9122). Fahreddin er-Razi ise hafız isminin
kişiyi dini-manevi tehlikelerden k?ruma
fonksiyonuna dikkat çekerek başta şey
tan olmak üzere nice bilim ve düşünce
adamının basit şüphelerin sevkiyle gerçekten uzak kaldığını ifade etmiş, dolayı
sıyla insanlığın iyilik, güzellik ve doğruluk
narnma sahip olduğu baha biçilmez mirasın hafız isminin tecellisinin bir ürünü

olan" manasındaki mani', "bilip gücü yeten ve koruyan" anlamındaki mukit ve
"gözetleyip kontrol eden" manasındaki rakib ismi arasında anlam yakınlığı vardır.
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Ebu Amr (Ebu Yahya)
Hafs ei-Ferd
(ö. 204/820'den sonra)

270-27 ı).

Hafız. Halimi'nin esrna-i hüsna tasnifinde yer aldığı gibi (ei-Minhac, ı. 204-205)
Allah'ın kainatı yönettiğini ifade eden
kevni isimlerdendir. Beyhaki ise hafız ismini Mbildiğini unutmayan" anlamıyla zati sıfat, hatizi de "bir şeyi koruma eyleminin diğerini korumaya engel olmayan"
manasıyla fiili sıfat isimlerinden kabul
etmiştir (Şu'abü'l-lman,ı. 121, 123).
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Mu'tezile veya Necdiriyye'ye mensup
ilk kelamcılardan.
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İbnü'n-Nedim'e göre aslen Mısırlı olup
daha sonra Basra'ya gitmiş. Mu'tezile
kelamcılarından Ebü'I-Hüzeyl ei-AIIaf'ın
derslerine katılmıştır. Başka bir kaynağa
göre ise önce Ebu Yusuftan ders okuyarak talebeleri arasına girmiş, ardından
Mu'tezile'ye meyledip onları savunmuş

ve Mu'tezile kelamcılarından sayılmıştır
(Zebldl. 11. 47). imam Şafii ile çağdaş olan
Hafs'ın onunla kelama dair tartışmalar
yaptığı, Kur'an'ın mahluk olduğu iddiasından dolayı Şafii tarafından tekfir edildiği. Şafii'nin kendisi hakkında iyilik dilemesi için kötü tutum ve bid'atlarından
tövbe etmesini istediği nakledilmektedir
(a.g.e., ıı. 47-48). Hafs'ın Ebü'I-Hüzeyl,
Ebu Yusuf ve Şafii ile irtibatının han~i
tarihlerde olduğu bilinmemekte, ancak
İmam Şafii'yi vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında ziyaret ettiği kaydedilmektedir (a.g.e., ll. 48). Onun yakın ilişki
içinde bulunduğu ve birçok fikrine iştirak
ettiği kimse Dırar b. Amr'dır. Mu'tezile
kelamcısı Hayyat, Dırar ile Hafs'ın Allah'ın
mahiyeti (s ıfatl a rı) hakkındaki ve kulların
fiilierinin Allah tarafından yaratıldığı
şeklindeki görüşlerinden dolayı Mu'tezile'den ayrılarak Müşebbihe'ye geçtiklerini ileri sürer. Ayrıca Bişr b. Mu'temir'den
naklettiği bir şiirde de (el-lntişar, s. 98)
Dırar ile Hafs'ın Amr b. Ubeyd'e uyanlardan uzaklaşarak Cehm b. Safvan'ı imam
edindikleri, onların Mu'tezile ile Mu'tezile'nin de onlarla ilgisi bulunmadığı ve
Mu'tezile'nin onlardan dolayı ar duyduğu ifade edilir.
Hafs ei-Ferd, Dırar b. Amr gibi ilahi sı
fatlar konusunda bir nevi ta'til görüşünü
benimsemiş ve zat-ı ilahiyyeye nisbet edilen bütün sıfatları selbi manada yorumlamıştır. Buna göre Allah'ın mesela alim
ve kadir olması demek cahil ve aciz olmaması demektir. Yine bunlara göre AIIah'ın sadece kendisinin vakıf olduğu bir
mahiyeti vardır. Şöyle ki: Allah. zatını delil veya haberle değil müşahede ile bilir:
insan ise O'nun hakkında sadece delil ve
haberle bilgi sahibi olabilir. Hafs ile Dırar.
ileri sürdükleri bu görüşün Ebu Hanife
ile talebelerinden bir grup tarafından
benimsendiğini söylemişlerdir. Onlar ayrıca, Allah'ın cennette görülmesinin insandaki altıncı hisle mümkün olabileceğini kabul etmişlerdir. Hafs ei-Ferd, Bişr
b. Gıyas ei-Merisi ve bunlar gibi düşünen
bazı kelamcılar. şer ile ilahi irade arasın
daki ilgi problemini çözüme kavuştur
mak amacıyla olacaktır ki irade sıfatını
zati ve fiili olmak üzere ikiye ayırmışlar
dır. Allah'ın zati olan irade sıfatı kendisinin ve yaratıklarının bütün fiilierine taalluk ederken fiili olanı, O'nun mükellef
bulunan yaratıkianna itaatkar olmalarını
emretmesinden ibarettir. Hafs ei-Ferd,
kullara ait iradi fiilierin gerçek anlamda
olmak üzere Allah tarafından halkedilip
kul tarafından da kesbedildiğini söylemiş
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ve böylece bir fiilin iki faili olabileceğini
kabul etmiştir. Fiilin işlenmesi meselesinde söz konusu edilen istitaat veya acz
birer araz olmakla birlikte, Allah'ın arazları cisimlere çevirmesi mümkün olduğundan, zaman faktörünü ortadan kaldırmak suretiyle bunları cismin bir parças ı olarak düşünmek de mümkündür.
Aslında cismi oluşturan cüzler araziardan başka bir şey değildir.
Hz. Peygamber'den sonra yalnız icmahüccet sayılacağı, dini hükümler konusunda nakledilen ahad haberlerin delil
kabul edilerneyeceği Hafs'a izafe edilen
görüşler arasında yer alır.
ın

Hafs ei-Ferd'i cebri benimseyen kelamcılar arasında zikreden İbnü'n-Nedim
ona Kitabü't-TevJ:ıid, Kitabü'l-İstita'a,

Kitabü'l-Ebvab ti'l-ma]Jlul), Kitab fi'lma]JlCıJs 'ala Ebi'l-Hü?,eyl, er-Red nle'lMu<tezile, er-Red 'ale'n-Naşara adlı
eserleri nisbet etmiştir.
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Ebu Ömer Hafs b. Gıyas
b. Talk en-Nehai ei-Ezdi
(ö. 194/810)
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Ebu Hanife'nin talebelerinden,
Bağdat ve Kiife kadısı.

117 (735) yılında Küfe'de doğdu ve
orada yetişti. Yahya b. Said ei-Ensari.
Süfyan es-Sevri. Hişam b. Urve, Süleyman ei-A'meş. İbn Cüreyc, Ebü İshak eş
Şeybani ve dedesi Talk başta olmak üzere birçok alimden hadis; Ebü Hanife,
Ebü Yüsuf ve Süfyan es-Sevri gibi alim-

118

lerden fıkıh okudu. Oğlu ömer b. Hafs ile
Yahya b. Said el-Kattan, Ahmed b. Hanbel, İshak b. Rahüye, Yahya b. Main, Ali
b. Medini ve Ebü Hayseme Züheyr b. Harb
ondan hadis dinleyenler arasındadır.
Hafs, hadis münekkitlerince sika kabul edilmekle birlikte tedlis*te bulunmakla da itharn edilmiş, ömrünün sonlarına doğru hafızasının zayıftadığı ve bu
dönemde rivayet ettiği hadislerin ihtiyatla karşılanması gerektiği belirtilmiş
tir. imamiyye mezhebi mensupları onu
muteber hadis ravilerinden kabul etmiş
lerdir. Kendisinden 3000 veya 4000 civarında hadis rivayet edilen Hafs'ın 170 hadis ihtiva eden bir cüzünün bulunduğu
kaydedilir.
Harünürreşid zamanında

177'de (793)
kesiminde iki yıl ve Küfe'de on üç yıl kadılık yaptı. Bu görevi geçim sıkıntısı sebebiyle kabul ettiği rivayet edilir. Hafs verdiği hükümlerde baskı ve tesir altında kalmazdı. Harünürreşid'in hanımı Zübeyde'nin vekilinin taraf
olduğu bir davada duruşma sırasında
halifeden gelen mektubu kabul etmeyerek davayı onun aleyhine sonuçlandır
ması ve mektubu daha sonra alıp okuması üzerine halife tarafından 30.000
dirhemle mükafatlandırılmıştı. Ancak Zübeyde Hafs'ın görevinden aziedilmesi
için ısrar edince l;larünürreşid onu Bağ 
dat kadıliğindan alıp . Küfe'ye tayin etmek zorunda kaldı.
Bağdat'ın doğu

Cömert bir zat olan Hafs aldığı 300
dirhem maaşı iki arkadaşıyla paylaşırdı.
Vefatında 900 dirhem borç bıraktığı nakledilir.
Gıyas'ın 195 veya 196 yılında
dair bazı kayıtlar varsa da kuvvetli rivayete göre 194'te (810) Küfe'de
vefat etmiştir.

l:!afs b.

öldüğüne
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Asım b. Behdele'nin

L

iki ravisinden biri.
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90 (709) yılında doğdu. Gadiri nisbesiyle
de anıldığına bakılırsa doğum yerinin
Küfe'ye bağlı (Kerbela yakınlarında) Gadiriye köyü (Yaküt, Mu<cemü '1-büld.an, IV,
183) olduğu söylenebilir. Kumaş ticareti
yaptığı için "Bezzaz" lakabıyla meşhur
olup İbn Ebü Davüd ve Hufays diye de tanı
nır. üvey babası Asım b. Behdele'nin
evinde yaşadığından onun terbiyesinde
yetişmiştir. Kur'an-ı Kerim kıraatini Asım'
dan öğrendi ve Kur'an'ı ona defalarca
okudu. Asım, Ebü Abdurrahman es-Sülemi'den öğrendiği okuyuş tarzını Hafs'a,
Zir b. Hubeyş'ten öğrendiğini de diğer
ravisi Ebü Bekir b. Ayyaş'a okuttuğunu
söylediğine göre (Zehebl, Ma<rifetü'l-Js:urra', ı . 289) Hafs'ın kıraat ilmindeki senedi
Asım b. Behdele - Ebü Abdurrahman esSülemi - Ali b. Ebü Talib - Hz. Peygamber olarak ortaya çıkmaktadır. Hafs'ın hayatını anlatırken Ukayli'nin zikrettiği bir
rivayete göre Şebabe b. Sewar. Ebü Bekir b. Ayyaş'a Ebü Ömer'i (Hafs) Asım'ın
yanında görüp görmediğini sormuş, Ebü
Bekir de Asım'dan okuyan herkesi tanı
dığını. ancak Hafs'ı hiç görmediğini söylemiştir (eçt-pu<afa,, I, 27! ). Hafs'ın Asım'
dan hiçbir şey okumadığını ifade eden
bu bilginin, aksini ortaya koyan pek çok
rivayet karşısında doğruluğunu kabul etmeye imkan bulunmamakta, bu rivayette geçen Ebü ömer'in başka bir kişi olabileceği akla gelmektedir.
Bir ara Bağdat'a giden Hafs burada
bir süre Asım'ın kıraatini okuttu. Daha
sonra Mekke'ye geçip burada da Asım'ın
kıraatini öğretti. Alkame b. Mersed, Kesir b. Zazan. Ebü İshak es-Sebii, Ebü ishak eş-Şeybani, Simak b. Harb, Asım b.
Behdele, Abdülmelik b. Umeyr gibi kişi
lerden hadis rivayet etti. Kendisinden de
Hüseyin b. Muhammed ei-Mervezi, Hamza b. Kasım ei-Ahvel, Amr b. Sabbah,
Ubeyd b. Sabbah, Süleyman b. Davüd ezZehrani ve daha pek çok kişi arz ve sema
yoluyla kıraat öğrenirken Ubeyd b. Sabbah, Muhammed b. Bekar b. Reyyan. Ali
b. Hucr ei-Mervezi, Muhammed b. Harb
ei-Havlani, Hişam b. Arnmar ed-Dımaşki

