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ENMÂTÎ, Ebü’l-Kåsým

ehl-i ha dîs çev re le rin de iti ba rı nın ze de-

len me ye baş la dı ğı ve ta le be le ri nin bu du-

rum dan ra hat sız ol du ğu an la şıl mak ta dır. 

Mü zenî, Kur’an’ın mahlûk ol ma dı ğı na 

inan dı ğı nı, an cak bu tar tış ma la ra gir mek 

is te me di ği için o gü ne ka dar gö rü şü nü 

açık la ma dı ğı nı söy le miş, gö rü şü nün ya yıl-

ma sı üze ri ne Ceh miy ye’nin reîsür rü esâsı 

İb nü’l-As bağ ken di si ni sor gu ya ça ğır mış 

ve onun ye ri ne En mâ tî sor gu ya gi de rek 

İb nü’l-As bağ ile mü na za ra ya gi riş miş tir. 

En mâ tî, Mü zenî ara cı lı ğıy la Şâfiî’nin kelâm 

aley hin de ki ifa de le ri nin da hil ol du ğu aka-

ide da ir bir ta kım gö rüş le ri ni nak let miş tir.

Her han gi bir eser ka le me al dı ğı 

bilinme yen En mâ tî’nin usul ve fürûa da ir 

gö rüşle ri mez hep kay nak la rın da nak le dil-

miş tir. En mâ tî, kı ya sın hüc cet olu şuy la 

il gi li tar tış ma la rın yo ğun laş tı ğı bir dönem-

de celî kı yas la nas la rın tah sis ve nes he-

di le bi le ce ği ni söy le miş, böy le ce kı ya sın 

ala nı nı ge niş let me yö nün de ki gö rüş le ri 

sa vun muş tur. Öğ ren ci le ri olan İs tahrî ve 

İbn Sü reyc ile ara la rın da ge çen bir mü za-

ke re de nas-ic ti had-kı yas iliş ki si hak kın da 

de ğer len dir me ler de bu lun du ğu gö rü lür. 

Fü rû da ba zı mu ha lif gö rüş le ri ol mak la bir-

lik te ge nel ola rak Şâfiî’nin fi kir le ri ne bağ lı 

kal dı ğı için ken di si nin or ta ya koy du ğu gö-

rüş ler mez hep te “ve cih” di ye ka bul edi lir 

ve bu yön den Ebû Sevr gi bi müs ta kil müc-

tehid ler den ay rı lır (Ne vevî, II, 200). Şâfiî’ye 

mu ha lif olan ba zı gö rüş le rin de Ebû Hanîfe 

ile mu va fık ol du ğu dik ka ti çe ker. En mâ-

tî hak kın da kul la nı lan “Bağ dat müf tü sü” 

ni te le me si ken di dö ne min de iti bar edi len 

bir fa kih ol du ğu na işa ret eder.
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ÿNa il Oku yu cu

En mâ tî’yi fı kıh ve özel lik le Şâfiî mez he bi 

ta ri hin de önem li kı lan hu sus Bağ dat’ta-

ki fa ali yet le riy le böl ge de Şâfiî’nin fık hı na 

tek rar il gi uyan dır mış ol ma sı dır. Şâfiî 199 

(815) yı lı nın son la rın da Bağ dat’tan Mı-

sır’a git ti ğin de ge ri de Za‘ferânî, Kerâbîsî, 

Ebû Sevr ve İbn Han bel gi bi ta le be le ri ni 

bı rak mış tı. Bun lar dan ilk iki si ona olan 

bağ lı lık la rı nı sür dür mek le bir lik te sa hip 

bu lun duk la rı bi ri ki min Şâfiî’nin “kadîm 

mez he bi”ni tem sil et me si ve o dö nem-

de “mih ne” sü re cin de ya şa nan sı kın tı lar 

yü zün den Şâfiî’nin fık hı nı Bağ dat’ta üst 

dü zey de tem sil ede me miş, Ebû Sevr ve 

İbn Han bel’in de za man la da ha fark lı fıkhî 

an la yış la rı be nim se me siy le Bağ dat’ta Şâfiî 

fık hı unu tul ma ya yüz tut muş tur. Dâvûd 

b. Ali ez-Zâhirî, İbrâhim el-Harbî, Ka dı İs-

mâil el-Ceh damî, İbn Han bel’in oğul la rı 

ile Merrûzî gi bi Bağ dat’ta et ki li âlim le rin 

ya şa dı ğı bir dö nem de En mâ tî, Mı sır’dan 

hem Şâfiî’nin “cedîd mez he bi”ni tem sil 

eden eser le ri ni hem Mü zenî’nin ki tap la rı-

nı ge ti rip okut ma ya baş la mış ve Bağ dat’ta 

Şâfiî mez he bi ne olan il gi nin art ma sı nı 

sağ la mış tır. Onu Şâfiî mez he bi ta ri hin de 

önem li kı lan di ğer bir hu sus, te şek kül dö-

ne mi nin iki önem li is mi olan Mü zenî ile 

İbn Sü reyc ara sın da ki ir ti ba tı sağ la mış ol-

ma sı dır. İkin ci ne sil Şâfiî âlim le ri içe ri sin de 

fıkhî yet kin lik ba kı mın dan en çok te ma yüz 

eden isim ler den olan En mâ tî, mez he bin 

Irak top rak la rın da ki ge li şi mi nin te mel le-

ri ni at mış tır. Ebû Âsım el-Ab bâ dî, En mâ-

tî’nin Bağ dat lı lar ara sın da ki ko nu mu nun, 

Mü zenî’nin ilmî bi ri ki mi ni Nî şâ bur’a ta-

şı dı ğı için İbn Hu zey me’nin Nî şâ bur lu lar 

ara sın da ki ko nu mu na denk ol du ğu nu söy-

ler. Sübkî’nin de ğer len dir me si ne gö re İbn 

Hu zey me ilmî bi ri kim ve iti bar ba kı mın dan 

En mâ tî’den da ha üs tün ol mak la bir lik te 

En mâ tî İbn Sü reyc, İs tahrî, İbn Hayrân gi-

bi önem li ta le be le re ho ca lık yap tı ğı için bir 

adım öne çık mış tır. Mez he bin ana da ma-

rı nı Mü zenî’den baş la yıp İbn Sü reyc ve ta-

le be le ri ne uza nan bu sil si le nin teş kil edi şi 

ve İbn Hu zey me’nin ge rek ken di fıkhî tav rı 

ge rek se mez hep te et kin ta le be le ri nin ol-

ma yı şı gi bi se bep ler le mez hep te ki ye ri nin 

da ha ge ri ler de kal dı ğı gö rü lür.

En mâ tî hal ku’l-Kur’ân tar tış ma la rın da 

ehl-i hadîs yak la şı mı nı be nim se miş bir 

fa kih tir. Mı sır yıl la rı nın son dö ne min de, 

Mü zenî’nin hal ku’l-Kur’ân me se le si hak-

kın da ki gö rü şü nü açık la ma mış ol ma sı ve 

onun ya ra tıl mış lı ğı be nim se di ği ne da ir 

söy len ti le rin ya yıl ma sı üze ri ne En mâ tî 

ar ka daş la rıy la bir lik te ho ca sın dan aki de-

ye da ir gö rüş le ri ni açık la ma sı nı is te miş tir. 

Ara la rın da ge çen ko nuş ma dan Mü zenî’nin 
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Þâfiî fakihi.˜ ™

Bağ dat lı olup ha ya tı na da ir ye ter li bil gi 

yok tur. En mâ tî nis be sin den de sen li ha lı, 

yay gı gi bi bir do ku ma tü rü olan “nemât” 

işiy le uğ raş tı ğı an la şıl mak ta dır. Bi lin me-

yen bir ta rih te Bağ dat’tan Mı sır’a gi de rek 

Şâfiî’nin ta le be le rin den Mü zenî ile Rebî‘ 

b. Sü ley man el-Murâdî’nin ders le ri ne ka-

tıl dı. Da ha çok Mü zenî’den fay da lan dı ve 

ken di sin den on yıl bo yun ca fı kıh öğ ren di. 

Her iki ho ca sın dan ha dis ri va yet et ti. An-

cak Ze hebî ri va yet ça ğı na gel me den ön ce 

ve fat et ti ği için ken di sin den çok az sa yı-

da ri va yet ak ta rıl dı ğı nı be lir tir. Ta le be le-

ri ara sın da Ebü’l-Ab bas İbn Sü reyc, Ebû 

Saîd Ha san b. Ah med İs tahrî, Ebû Ali İbn 

Hayrân, Mansûr et-Temîmî ve Ebû Hafs 

İb nü’l-Vekîl gi bi Şâfiî âlim le ri var dır. Ebû 

Be kir eş-Şâfiî de ken di sin den ri va yet te bu-

lun du. En mâ tî 288 Şev va lin de (Ekim 901) 
Bağ dat’ta ve fat et ti.




