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·IKI AKAID METNI; el-Fıkhu'l-Ekber lle en-Nesefi .Akildi'NIN ?t i: ı 
: MUHTEVAAÇISİNDAN MUKAYESELi BİR TAHLİLİ ~/ 

Doç.Dr.Mevlüt ÖZLER* 

... Akrud ·si:thasında teslimiyeti, yani Kur'an-ı Kerim ile sahih 
,ı . . . . . . . 

Süİlİlet'te varid olan m,üteşabih naslru:a Allah ve Resül'ünün 
miJ,tadı. üzer~ iman _edip, bunların :Keyfiyetini araştırmamayı 
metod edinen ilk deVir. Selef alimlerinin meydana getirdiğ;i eserler 
ktjÇük akide- _risaleleri halinde olmuştur. Bu risalelerde Ehl-i 
Sünnet akidesi lı:rıiumiyetle veciZ ifadeler halinde bulasa edilir, 
mukabil görüşlere, itiraz ve munakaşalara yer verilmezdi ı . 

-;.. -. SelefiyY-e metodu üzere ilk maruf olan eser Ebü Hanife 
(v.-150/767)'niri eFFıkhu'l-Ekber'idir2 . 

ı. :E:su İIANİFE'Ni:N el-FIKHU'L-EKBERi 

Ebü.- Hiuıife. Selefiyye'nin muasırlarmdan olmakla 
beraber;: akaidde tarrtainen Selef metodunu benimsemiştir. 
isia.m Hukuku • (Fıkıh)' sahasındaki tefekkuratından da 
anlaşılacağ;ı üzere; EbÜ Hanife akla ehemmiy~t veren bir 
şahsiyettir, Onun bu tefekkür hususiyetini ·akfild ~$asında da 
görmekteyiz. Bu sebeble eJ,.Fıkhu'l-Ekber için, Selef 
metodundan Kelam metoduna .intikal özelliğ;i taşıyan bir eser 

-; · · diye' bahsetmemiz mümkündür3. · 

. AbdulMhir el-B~ğ;dadi (v. 429/ 1037). el-Fıkhu'l-Ekber'in 
yazılış gayesW.in _- Kaderiy}re'yi reddetmek old;iığ;ul?-u söylerken4, 
soh devir araştırnıacılarindan Yusuf Ziya Yörfikan'a göre, Ebü 
Hanife el-Fıkhu'l-Ekber'i devrine kadar akaide dair çıkan bütün 

-- '· anlaşmazlıklan cevaplad~ak sureti ile yaznuştu-5. 

·*' - . . ' . 
Atatürk Un!vetsitesi Ilahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı. 

ı Topaloğlu, Bekir, Kclarn llmi-Giıiş, Istanbul, ı981, s. 117. 
2 lzmirli, İsriiail Hakkı, Yeni Ilm-i Kelam, Istanbul, 1339-1341, I, 76, 105. 
3 Topaloğlu, a.g.e:, s. 47. 
4 cl-Bağdadi, Abdulkahir b. Tahir, el-Fatk beyne'l-Fırak, nşr. Muhammed 

Muh~iddin 'Abdulhamid, Beyrut, tsz. (Daru'l-Ma'rife), s. 363. 
Yörükan, Yusuf Ziya, Islam Akaid Sisteminde Gelişmeler ve Imam A'zam 

Ebü Hanife, A.Ü.LF.D., sayı, 4, Ankara, 1952, s. 81. 
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"el-Fıkhu'l-Ekber" adının bir sistemi ifade ettigini belirten 
Y.Z: Yörükan'a göre bu sistemde nakiİ esas alınip; rey ve ictihad 
ona tabftutuhır ki, işte"Fıkhu'l-Ekber" tabirini ilk defa bu 
manada kullanan ve bu mevzu üzerine eser yazan Ebü 
Hanife'di:fÔ. 

Ancak, el-Fıkhu'l-Ekber'in Ebü Hanife'ye nisbetinde 
şüphe edenler de vardır. B urllardan bir kısmına göre, Ebü 
Hanife· eserinde "cevher" ve "araz" gibi ıstılahlar kullanmaktadır 
ki bu ıstı:lahlar Ebü Hanife'den sonra Arapçaya tercüme edilen 
Felsefi ıstılahlardır. Dolayısıyla Ebü Hanife'nin bu ıstılahiarı 
kullanmış olması düşünülemez?. 

Ancak Ebü Hanife'nin "cevher" ve "araz" gibi Felsefi 
ıstılahiarı kullanmış olması eserin ona ait olmamasını 
gerektirmez. Çünkü, her ne kadar Felsefe Ebü Hanife'den sonra 
Arapçaya tercüme edilmiş ise de onun zamanında bazı 
ıstılahlar, yazılı degilse bile. agızdan nakil yoluyla 
nakledilmişlerdi. Ebü Hanife'nin de bu nakillerden ıstifade ile 
bu istılahlan duymuş ve kullanmış olması mümkündürB. 

· ·eı-Fık.huT-Ekber'in Ebü Hanife'ye aidiyyetiriden şüphe 
edenlerden bazılannın ileri sürdükleri diger bir husus da şudur 
: Ebu Hanife eserinde peygamberlerin mu'cizeleri ile evliyanın 
kerametinden bahsetmektedir. Fakat mu'cize ve keramet 
cinsinden· olan barikulade olaylar ile. inkarcıların elinde 
meydana gelen "istidrac" cinsinden olaylar arasındaki fark 
meselesi Ebü Hanife'nin devrinde münakaşa edilmemiştir. 
Bunların tartışma mevzuu yapılmalan Tasavvurun İslam'da 
zuhuruyla olmuş ve o zaman Mütekellimler bu meselelerden 
bahsetmeye başlamışlardu-9. 

Birincisinde oldugu gibi bu ikinci itiraza da cevap 
verilmiştir. Şöyleki; Ebu Hanife'nin ele almış oldugu Kelami 
meselelerin hepsi Ehl-i Sünnet'e muhalif olanlan red için 

6 Yörükan, a.g.e .. s. 15. 
7 I3kz. İblag, 'lmiyetuUah, el-lmiimu'l-A'zam Ebü Hanife el-Mütekellim, 

baskı yeri belli değil, 1390/1971, s. 104. 
B lblcig, a.g.e., s. 104. 
9 lblcig, a.g.e., s. ·ıo4. 
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olmamıştır. Aynı şekilde, onun inceledigi mevzulann tümü 
kendi zamanında. halihazırda mevcut olan · bir müşkili · 
halletmek veya ortaya atılan iddia ve sualleri cevaplandırmak 
içil;l de ele alınmamıştır. Bununla beraber onun elinde, ileride 
ortaya çıkacak müşkilleri halletmek için bir plan ve proje de 
yoktu. Fakat o, gerek Fıkıh. ferekse Kelam meselelerinde Kur'an 
ve Sünnet'ten kaynaklanan birtakım meselelerle ilgilenmiş ve 
onlan çözme yoluna gitmiştir ki bu meselelerin hepsi kendi · · · 
devrinin tartışılan hadiseleri degildi. Öyle ise onun ele almış 
oldugu her meseleyi devrinde tartışılmış bir mesele olarak 
degerlendiremeyiz. Onun ele alıp inceledigi bazı meseleler vardır 
ki onlar kendisinden uzun bir müddet sonra tartışılmıştır. 

İşte Ebu Hanife'nin Kur'an ve Sünnet'ten hareketle 
inceleme konusu yaptıgı meselelerin kendinden sonra 
tartışılmaya başlanmış olması. bundan dolayı tabiidir. Mu'cize, 
Keramet ve İstidrac gibi konular da pek ala bu meselelerden 
olabilır10 . ,.,. 

Ebu Hanife'nin el-Fıkhu'l-Ekber'inde işlenen konulan, 
risalede ele alınış sırası üzere. başlıklar halinde şöyle sıralamak 
mümkündür11 . 

İman esaslan 
Allah'ın Bırligi 

Allah'ın sıfatlan 

a. Zati sıfatlar 

.. , . , ., .b. Fiili:sıfatlar 

c. Haberi sıfallar 
Kur'an'ın malıluk olup olmadıgı meselesi 

Kaza ve Kaderiiı mahiyeti 
Fıtrat meselesi 

Halk ve Kesb 

Peygam~~rı~n:ı ~smeti 

10 lblag, a.g.e., s. 104-105. 
1 1 ei-Fıkhu'l-Ekber bir çok defalar basılnuştır. Biz bu incelememizde onun 

Aliyyü'l-Kari şerhi, Mısır, 1323 baskısı sonundayer alan (s. 167-170) baskısını 
esas aldık. Vereceğimiz sayfa nurnamlan bu baskıya aittir. 
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Peygamberlerden sonra insanlarİn fazilet sıralaması 
Mürtekib-i Kebire konusu 
Mestler üzerine meshetmek 
Teravih namazı 

. , İyi ve kötünün arkasında namaz 
Mu'cize, Keramet ve İstldrac 
Rü 'yetullah 
İman; tarifi, artma ve eksilmesı,· "iman" ve "islam" 

kavramlan 

Allah~ın za.tı hakkındaki bilgimiZ 
Peygamberlerin şefaati 
Miz an 
;Havz 

· Kıyamet günü hasımlar arasında kısas 
Cennet ve Cehennem 
Münker~Nekir suali 
Kabirde ruhun cesede iade edilmesi ve kabir azabı 
Haberi sıfatıarın bir başka dille ifadesi 
Allah'a yakın ve uzak olmanın hakikati 
Kur'an ayetleri arasında fazilet farkı 
Büyüklük ve fazilet yönüyle Allah'ın isimleri 
Hz.Peygamber (s.a.v.)'in çoçuklan 
Mi' ra c 
Kıyamet alametleri. 

Ana başlıklar halinde böylece sıraladıgımiz konulara 
bakarak diyebiliriz ki; Ebü Hanife nsalesinde akaid 
meselelerinin çogunu bahis konusu etmiştir. Ancak risalede 
konular belli bir tertip üzere sıralanmamıştır. Bir mevzu ile 
alakah konuların hepsi aynı yerde işlenmemiş, farklı yerlerde 
aynı meselenin degişik yönleli ele alınmıştır. 

Ebu Hanife, ele aldıgı konulara kısaca temas etmiş. 
meseleleri akli açıdan.tartışmadıgı gibi, nakli delille:re de fazlaca 
yer vermemiştlr. Risalede,. biri Vahdılniyyet, digert Kel~ sıfatı, 
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bir digert gen..el anlamda sıfatlarla ilgili olmak üzere, toplam üç 
Kur'an ayeti zikiedilmektedir12. Bunların dışında nakli delile 
rastlanılmamaktadır. Bu durum göstermektedir ki, müellifin 
gayesi; K~lami mevzulan tartışmak degil, sahih akideyi kısa ve 
özlü ifadelerle beyan etmektir. 

Ebu Hanife'nin el-Fıkhu'l-Ekber'inde hakim olan üslub: 
Mu'tezile, Havanc, Kaderiyye ve Mürcie gibi fırkalann görüşlerini 
reddetmek ve dogru olan akideyi beyan etmekten ibarettir. 
Onun devrinde İmamiyye,.Cebriyye, Mu'tezile ve Mürele'nin var 
oldugu 13 nazan dikkate alıilir ve risalesini Kaderiyye'yi red için 
yazdıgı görüşü 14 hatırlanırsa bu metodu takib etmesinin 
sebebini daha iyi anlarız. Burada Ebu Hanife'nin, risalesinde, 
Kaderiyye, Mu'tezile 15 ve Mürcie 16den ismen bahsettigine de 
işaret edelim.· . 

Bazı araştırmacılar el-Fıkhu'l-Ekber'in nüshalan arasında 
birtakım far:klar bulundugunu kaydetmektedirler17. Mesela: 

. Hz.Peygamber (s.a.v.)'in anne ve babasının vefatından 
bahsedilirken, bir nüshada •)ıJ.Iı ...,-ktt.. "Fıtrat üzere öldüler" 
diye yazılırken, diger bir nüshada ise ~ı ..,-k tt.. ı.. "Küfür üzere 
ölmeqiler" yazılmış;·başka bir nüshada ise fi.!l ..,-k tt.."Küfür 
üzere öldüler" şeklinde yazılmıştır. Bu farklılıklanh yazının 
özelliklerinden kaynaklanmış olabilecegi duşünülmektedirl8. 
Ancak, bizim esas aldıgımız nüshad·a oldugu gibi, risalenin bazı 
baskılannda ise bu konuya hiç temas edilmemiştir. Bu durum 
bu risaleniri Ebf.ı Hanife'ye nisbeti konusunda oldugU gibi, 
risalenin sahih ve saglam metninin ortaya çıkarılması 

hususunda da yeni ve ciddi bir çalışmamn yapılması zamretine 
işaret etmektedir. 

12 Bkz. Ebü Hanife, Nu'man b. Sıibit, el-Fıkhu'l-Ekber, Mısır, 1323, s. 167. 
13 Bkz. iblağ, ag.e., s. 38-57. 
14 el-Bağdadi, ag.e., s. 363. 
15 Bkz. Ebü Hanife, a.g.e., s. 167. 
16 ' c -Bkz. Ebu Hanife, a.g.e., s: 168. 
17 Bkz. lblağ, a.g.e., s. 102. 
18 1b!a.ğ, ag.e, s. 102. 
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II. en-NESEFİ'NİN AKAİD :METNİ 

Araştırmacılar arasında yaygın olan kanaate göre .Akaid 
Metni Necmeddin Ömer en-Nesefi (v. 53711 142)'ye aittir. Ancak, 
eserin Burhaneddln en-Nesefi (v. 6871 1289)'ye ait oldugunu 
söyleyenler de vardır 19 . Bunlara göre, Hanefi fakihlertnden olan 
Ömer en-Nesefi Tefsir, Edebiyat ve Taiih alimi olarak biliniyorsa 
da, kaynaklarda mütekellim olarak gösterilmemişttr2°. Ancak 
akaid. metninin Ebu'l-Muin en-Nesefi: (v. 508/ ı 115}'nin 
Tabsıratu'l-Edille'sinin bir fihristi durumunda oldugu nazarı 
itibara alınırsa, böyle küçük ve· delillerden tecrid edilmiş bir 
nsalenin fazla bir Kelam bilgisi gerektirmeyecegi ve bu tip 

· · eserlerin, ekseriya bu saha ile ugraşmamış kimseler tarafından 
:yazıldıkları söylenmektedrr21. 

Fakat eserin Tabsıratu'l-Edille'nin bir fihristi durumunda 
olması, Ömer en-Nesefi'nin Kelam bilgisi olmadıgına degn, 
aksine onun bu saha ile ilgilendiğille ve bu kaynaklan tetkik 
~t!Jgirie bir delildir. · 

Nazına da çevrilmiş olan22 ·Nesefi Akaidi üzerine yazılmış 
bir çok şerh vardır. Bunların. en çok tanınanı Sa'düddin et
Taftazani (v.793/1390)'ye aitur23. 

Yazıldığı tarihten itibaren islam dünyasında büyük bir 
rağbet gören Akaid Metni'nin bu şöhretini et-Taftazani'nin 
şerhine bağlayanlar olduğu gibi24, bunun sebebini, onun İslam 
akafdini tedrise uygun bir şekilde bulasa etmiş olmasında 
görenler de vardır25 . 1843 yılında Cureton tarafından yapılan 
İngilizce tercümesi (The pillar of the creed) ile birlikte bu metin o 
tarihten·bu yana Avrupa'da da tanınmıştır26. 

19 Topaloglu, a.g.e., s. 130; Ulud~. Süleyman, Kelam Ilmi ve İslam Akaid!, 
(Şerhu'l-Akaid tercümesi), istanbul, 1982, s. 60. 

20Topaloğlu, a.g.e., s. 130; Ulud~. ag.e., s. 60. 
2 I Uludag. ag.e., s. 60. 
22 Topaloğlu, a.g.e., s. 130; Ulud~. a.g.e., s. 61. 
23 l3kz. Topaloğlu, a.g.e., s. 130; Ulud~. a.g.e., s. 61'de 45 nolu dipnot; krş. 

Brockelmann, Cari, Geschıchte Der Arabıschen Litteratur, Supplementband, 
Leıden, 1937, I, 758 vd. 

24 Uludağ, a.g.e., s. 61. 
25 Topaloğlu, a.g.e., s. 130. 
26 l3kz. Wensinck, A.J .. Islam Ansiklopedisi, IX, 199, Istanbul, 1964, 

"Nesefi" mad. 
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Bu kısa bilgilerden sonra şimdi Akaid Metni'nde ele 
alınmış konulan,baş1ıklar halinde zikredelim27: 

Eşyanın hakikati 
İlim elde etme yollan 

Alemin mahiyeti ve onumeydana getiren unsurlar 
Allah'ın sıfatlan 

Kelam sıfatı ve Kur'an 

Tekvin-Mükevven ilişkisi 

Rü'yetullah 

İnsan ve fiilieri 

İstita'a meselesi ve Teklif-i Mala yutak konusu 

Ecel ve nzık meselesi 
. Hidayet .~~ ·ciai~iet ·. 

Asialı 'olanı yaratmak Allah'a vacib midir? 

Kabir azabı 

Münker-Nekir suali 

Ba's, Vezi, Kitab. Sual. Havz, Sırat 

Cennet ve Cehennem 

Kebire meselesi 
Şefaat 

İmanın itarifi; -artma ve eksilmesi 

İmande iStisha 

Saidv-e; ~~lti · 
_ . Nyl;lüvvetmeselesi 

Melekle:r, vasıflan ve vaZifeleri 
·Kitaplar 

Mn:acin J:teY:f:iyyeu 
Evliyanıı:ı kerameti 
Dört büyük halifenin fazilet ve hilafet sırası 

Hilafetin müddeli 

27 Değişik baskılan bulunan Akaid Metni için biz et-Taftazani şerhi 
(Şerhu'l-'Akrud), Istanbul, 1310 h. baskısı sonunda yer alan metni esas aldık. 
Vereceğimiz sayfa numaralan bu baskıya aittir. 



54 . ;. MEVLÜT ÖZLER 

Jnıamet meselesi 
Aslıaba karşı tavnmız 

Mestler üzerine meshetmek 
Kuldan mükellefiyet kalkmaz: ıt · 

. ~a_slar zahirieri üzere anlaşılmalıdır 
Küfrü gerektiren birkaç davranış 

Ma'dum şey midir? 

Hayattakilerin ölüler için tasadduk ve dualan 
Kıyamet alametleri 
M üctehidin idihadında isabet ve hatası 
İnsanlar ve Melaike arasında fazilet sıralaması 

m İKİ METNiN MUKAYESESİ 

el-Fıkhu'l-Ekber ve Akaid Metni'nin yukarıda başlıklar 
halinde verilen muhtevalarına baktıgımızda görüyoruz ki Akaid 
Metni el-Fıkhu'l-Ekber'e nazaran daha tertipli ve düzenlidir. 
Metinde klasik Kelam kitaplannda görülen konuların hemen 
hepsi ele alınmış ve metin bu tertip üzere yazılmıştır. Bu durum 
onun Tabsıratu'l-Edille'nin bir fihristi oldugu görüşünü 
dogrular mahiyelteclir. Sonradan Kelam kitaplanna ginniş olan 

. imarnet meselesi ile Ji:ne sonraları kelarni meselelere bir hazırlık 
· ve başlangıç {giriş) mahiyetinde olmak üzere ele alırimış olan: 
eşyanın hakikati, ilim elde etme yollan ve alemin mahiyeti gibi 
konuların el-Fıkhu'l-Ekber'de bulunmamasına karşılık Akaid 
Metni'nde yer alması, her iki müellifin yaşadıklan devrin 
özelliklerini aksettirmektedir 

Her iki metnin, birlikte görülen en belirgin özellikleri, ele 
aldıkları konuları kısa ve özlü ifadelerle, delilsiz olarak ele almış 
olmalandır. Yukanda söyledigirniz g·ibi, el-Fıkhu'l-Ekber'de üç 
ayet delil olarak zikredilirken. Akaid Metni'nde. peygamberlerin 
sayısından bahsedilirken:;.,yalnız bir ayete yer verilmekte2 8 

bunun dışında hiç. bir nakli delil zikredi)memiştir. · 

28 Bkz:en-Nesefi,Ömer, Metnu'I-Akrud,lstanbul, 1310 h., s. 10. 
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Bu iki eserin muhtevasını birlikte karşılaştırdıgımız 
zaman, aşagıda sıralanan konuların her iki metinde birlikte ele 
alındıgını görürüz: 

Allah'ın sıfatlan 

Kur'an'ın malıluk olup olmadıgı 
İnsanın fiilierinin yaratılması 
Kabir azabı 
Münker..:Nekir suali ' 
Vezin ve Havz 
Peygamberlerin şefaau 
Cennet ve Cehennem 
lınan; taİifi. artma ve eksilinesi · · 
Mi'rac ·· 

Evliyanın kerameti 
· Dörl biiyük halifenin fazilet sıralaması 

Mestler üzerine mesh 
Kıyamet alametleri 
Kebire-meselesi 

Bu konular her iki risalede birlikte işlenmiş olmakla 
benİber: Yine de meselelerin .ele alınıŞiari ·açısındiın aralannda 
farklar vardır. Şimdi bu konJıan teker teker' ele alatak her iki 
müellifin bu konulara n;:ı.sıl yaklaŞtıklannı görelim:_ 

1- Allah'ın Sıfatlan : 

Ebü Hanife Allah'.ın·, sıfatlarıp.ı Za.tl ve Fiili sıfatlar diye iki 
kısma ayırıp sayc:ı.rken~9 • böyle bir taksimi en-Nesefi de 
göreİniyoruz. Sıfat1ar konu~.lfnu _,işlerken Ebü Hanife "şey" 
tabirine temasla .. All.a.Jı'a. "şey" denilebilecegini,. fakat O'na "şey" 
denmesinin diger eşya maTilisına alınamayacagını ifade ederek 
şöyle demektedir: Allah'a "şey" demenin manası: cisim, cevher. 
araz olmaksızın ve zatının mahiyetini tarif etmeden O'nun 

29 Bkz. Ebü Hanife, a.g.e., s. 167. 
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zıttının. eşinin ve benzerinin ·. olmadıgını söyleyerek Allah 'ın 
varlıgını isbat etmek:ti:z-30. 

en-Nesefi Akaid Metni'nde böyle bir manada "şey" 
tabirinden bahsetmez. Yalnız o, ma'dum (yok) un "şey" 
olmadıgını ifade etmekle yetirıif31. 

Zat-Sıfat ilişkisi konusunda da iki müellif arasında 
yaklaşım vardır. en-Nesefı. sıfatıann Zat'ın ne aynı ne de gayrı 
olduklannı •.ı:i- '/ J,.. "ı./' J ifade ederken32 Ebu Hanife 
bumeseleye temas etmemektedir. Yalnız o, sıfatıann ezeli 
olduklannı belirtir ve sonradan yaratılmadıklarına işaret eder. 
Ona göre, Allah'ın suatlannın yaratılmış veya sonradan olmuş 
olduklarını söyleyen ile bu hususta şüphe veya tereddüt eden 
kimse Allah'ı inkar etmiş oluı-33. 

Sıfatlar bahsinde iki müellif arasında görülen diger bir 
fark da Haberi sıfatlar meselesidir .. en-Nesefi'de yer almayan bu 
konuda Ebu Hanife şunları söylemektedir : ~'Kur'an'da 
zikredildigi şekilde Allah'ın eli, yüzü ve ı:ıefsi vardır. Bunlar, 
Allah'ın, keyfiyetieri bilinmeyen, sıfatlarıdır. El'den maksat; 
Allah'ın kudreti veya nimetidir denilemez. Çünkü böyle 
söylemek. Allah'ın bu sıfatlannı iptal etmektir ki bu, Ehl-i Kader 
ve İ'tizal'ın sözüdüı-34. 

Görüldügü üzere Ebü Hanife. Haberi sıfatlar konusunda 
Selef'in metodunu benimsemiş ve te'vile taraftar olmamıştır. Bu 
sıfatlar üzerinde herhangi bir yorum yapmayan Ebü Hanife 
bunların, Allah'ın, keyfiyetieri bizce bilinmeyen, sıfatları 
oldugunu ifade eder. 

Sıfatlar konusunu işlerken en-Nesefi Tekvin sıfatına özel 
bir yer vererek, bu konuyu müstakil olarak ince1er35. Buna göre 
Tekvirr Allah'ın ezeli bir sıfatıdır ki Allah alemi onunla 

30 Bkz. Ebü Hanife, a.g.e., s. 167: 
31 Bkz. en-Nesefi, a.g.e., s. 15. 
32 Bkz. en-Nesefi, a.g.e., s. 4. 
33 Bkz. Ebü Hanife, a.g.e., s. 167. 
34 Bkz. Ebü Hanife, a.g.e., s. 167. 
35 Bkz. en-Nesefi, a.g.e., s. 5. 
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yaratmıştır. Tekvinin mükevven (yaratılan şey) den ayrı 
oldugunu söyleyen en-Nesefi böylece Maturidiyye ile Eş'ariyye 
arasında ihtilaf mevzuu olan bir konuya36 özel bir yer vermiş ve 
bu meselede Maturidi görüşü }).~pimsenmiştir. Bu durum. Akaid 
Metni'nin mezhep ihtilaflarının etkisi · altında yazildıgını 
göstermektedir. 

2- Kur'an'ın Mahluk Olup Olma~ı Meselesi : 

. • Bu konuda her iki risalede de Kur'an'ın tarifi yapılmakta 
,;e mahli.ık olmadıgı kaydedilmektedir37 . Ancak Ebu Hanife 
meseleye brraz daha geniş yer veimekte ve bizim Kur'an'ı okuyup 
yazmamızın malıluk oldugunu belirterek. Kur'an'da bazı 
peygamberler ve sair insanlardan hikaye yoluyla nakledilen 
sözlerin. onlara ait olması yönüyle malıluk ve muhdes. fakat 
bunların Allah kelamı· olması cihetiyle gayri malıluk ve kadim 
oldugunu ifade etmektedır38. 

Kur'an ayetlerini iki kısımda mütalaa eden Ebu Hanife. 
ayetlerlll hepsinin Allah Kelamı olmaları itibariyle aynı fazilete 
sahib olduklannı. fakat bunlardan bir kısmının zikredilen konu 
sebebiyle ikinci bir fazilete sahib bulunduklarını 
söylemekte<ifr39. 

en-Nesefi zikredilen bu mevzulardan hiçbirine temas 
etmemektedir. 

3- Rü'yetullah. : 

· Her iki müellif de Allah'ın ahirette mürninler tarafından 
görülecegine işaretle. bu görmede mekan, mesafe, teşbih ve 
keyfiyetin sözkonusu olmayacagını ifade etmektedirleı.-40. 

36 Bkz. Şeyhzade, Abdurrahim b. "Ali, Nazmu'l-Feniid ve Cem'u'l-Fevaid, 
Mısır, 1317 h., s. 17-19. 

37 Bkz. Ebü Hanife, a.g.e., s. 1 67; en-Nesefi, a.g.e., s. 5. 
38 Bkz. Ebü Hanife, a.g.e., s. 167. 
39 Ebü Hanife, a.g.e., s. 170. 
40 Bkz. Ebü Hanife, a.g.e., s. 169; en-Nesefi, ag.e., s. 5-6. 
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en-Nesefi ayrıca rü'yetullahın aklen caiz ve naklen vacip 
oldugunu belirtmekted~r .. 

, 4- İnsanın Filllerlnin Yaratılması : 

Ebu Hanife. bu konudan bahsederken "halk" tabiriyle 
birlikte "kesb" ifadesini de kullanır. Ona göre kulların bütün 
fiilierini Allah yaraj:ır, insan ise onlan kesbeder. Fakat müellif 
kes bi tarif etmez. Ona göre herşey Allah 'ın kaza ve takdiri ile 
olmaktadır. Ancak iyilik cisirıçlen 9lan fiilierde Allah'ın emri nza 
v_~ muhabbeti olmakla birlikte~ isyan ne~den olanlarçia O'nun 

. , . emir, rıza ve muhabbeH yoktur. sadece kaza ve takdiri vard:ır42 • 

en-Nesefi bu konudan bahsederken "kesb" tabirini 
kullanmaz. Ona göre de kulların bütün fiilierini yaratan 
Allah'tır. Bununla beraber, insanın ihtiyari fiilieri vardır ki 
insan bu ihtiyari fiilierinden Ötürü sevab veya azaba hak 
kazanır: Ona göre de güzel olan fiilierde Allah'ın rızası 
mevcuttu:r43 . . 

insa~ın iradesinden bahsederken Ebü Hanife, sadece 
"meşiet" ·tabirini kullanırkeri44, en-Nesefi "meşiee le birlikte 
"irade" tabirini de kullanmaktadır45. Ancak müellif bu iki 
tabirin birbirlerinden farklı olup olmadıkianna işaret etmedigi 
gibi, metinde bizi böyle bir kanaate götürebilecek herhangi bir 
~aqe de yoktur. 

5- Kabir Azabı ve Münker-Nekir SuaH : . 

Her iki risalede de kabir azabmm Jıak· oldugu ifade 
ediler:ek, kafirler ve günah:k;ar mürninler için. kabir azabmm 
va,rlıg111dan bahsediJir46. en-Nesefi, aynı zamanda taat ehlinin 
kabirde nimetlendirilecegine de işaret etmektecttr47. 

41 en-Nesefi, ag.e., s. 5. 
42 Bkz. Ebü Hanife, a.g.e., s. 168. 

· 43 en-Nesdl, ag.e., s. 6. · · 
44 Bkz. Ebü Hanife, a.g.e., s. 168. 
45 en-Nescfi, ag.e., s. 6. 
46 Bkz. Ebü Hanife, a.g.e., s. 169: en-Nesefi, a.g.e., s. 7. 
47 cn-Nescfi, ag.e., s. 7. 
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en-Nesefi'nin bir şey söylememesine karşılık, Ebu· Hanife 
kabir azabıriın keyfiyeline işaretle, kabirde ruhun cesede iade 
edilecegini ve böylece, ölen insana Münker-Nekir meleklerinin 
soru soracaklarını kaydeder48 . 

en-Nesefi Münker-Nekii smili ve kabir azabı ile nimetinin 
sem'i delillerle sabit oldugunu söyler, ancak bu delilleri 
zikretmez49. · 

s- v~,~~-:HaVi': 

Bi'ı iki şeyin mahiyetinİn ne oldugunu belirtmeden, her iki 
müellif Vezin ye Havz'ın hak oldugunu ifade etmektedirler5°. 
Anca~ Ebu .. Hanife aınellertn "Mizan" denen bir şeyle 
tartılacağ;ını söyler ve "Havz". ın.·· Hz.Peygamber (s:a.v.)'e ait 
oldugunu belirtJ.r5ı. · 

7- Şefaat: 

Ebu Hanife yalnız: ·Hz.Peygamber (s.a.v.) ile diğer 
peygamberlerin şefaatından bş.hsederken52 , en-N.esefi 
peygamb~rlerle birlikte "ahyar" (seÇkin kimseler) ın da şefaat 
edec:e.ğ;iriİ ifade eder53. Ebu Hanife'nin anlayışına göre 
Hz.Peygarriber (s.a.v.) ·hem· küçük hem de büyük günah 
sahibierine şefaat 'edecektir54. · 

8- Cennet ve Cehennem : 

Her 'ilti müellif Cennet ve Cehennem'in şu anda mevcut 
olduklarını ve bunların ne kendilerinin ne de içindekilerin yok 
olacagını, yani her iki mekanın da ebedi oldugunu belirtirler55. 

48 Bkz. Ebü Hanife, a.g.e., s. 169. 
49 en-Nesefi, a.g.e., s. 7. 
50 Bkz. Ebü Harüfe, ag.e., s. 169; en-Nesefi, ag.e., s. 7. 
51 Bkz. Ebü Hanife, a.g.e., s. 169. 
52 Bkz. Ebü Hanife, a.g.e., s. 169. 
53 en-Nesefi, a.g.e., s. 8. 
54 Bkz. Ebü Hanife, ag.e., s. 169. 
55 Bkz. Ebü Harüfe, ag.e., s. 169; en-Nesefi, a.g.e., s. 8. 
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9- İman Meselesi : 

Ebfı Hanife ve en-Nesefi imanın tarifi hususunda 
müttefiktirler. ·Buna gö're iman; ikrar ve tasdikten meydana 
gelmektedir. 

. İnanılacak şeyler (mü'menün bih) cihetiyle degilse bile, 
yakin ve tasdik baknnından imçmın artıp eksilecegini söyleyen 
Ebu Hanife'ye göre, mürninler iİnan ve tevhid bakımından eşit, 
fakat arnellerde birbirlerinden farklıdırlar. 

en-Nesefi de bu konuda aynı görüştedir. Ona göre de 
imaı::ı artıp eksilmez, aına arneller artar ve eksilu-56. 

. r' 

. İman ve .. İslam- keÜmelerinin lügat bakımından farklı 
pld~guriıı beliJ;ten~:bfiHanifeYegöre. imansız İslam, İslamsız 
irrian olamaz. Buillar. bedene nisbetle, gögüsle sı:it gibidirler. 
Din ise iman. İslam ve şeriatın hepsine birderi ·verilen genel 
isimdi.J"57. 

en-Nesefi bu konuya kısaca temas ederek sadece iman ile 
islarrlırı ."~?ir olpugima_iŞaretle yetinir58 . -

ıo- Mi'rac: 

Mi'rac'ın keyfiyeti hakkında bilgi vermeyen Ebfı Hanife 
onun hak oldugunu ifadeyle. ml'racı reddedip kabul etmeyenin 
bidatçı ve sapık oldugunu söyler. 

en-Nesefi bu konuya biraz daha açık ifadelerle yaklaşır. 
Ona göre .. l\IIi'rae, uyanıkhalde ve cismen vuku bulmuştur. Hz. 
Peygamber (fi~a.v.) önce şemaya oradan Allah'ın diledigi 

· yüceliki er~ yükseltilmiştfr59. 

ıı- Kenimet : 

Evliyanın kerametinin hak oldugunu bildiren Ebu Hanife, 
İblis, Firavun ve Deccal gibi Allah düşmanlannın elinde 

56 Bkz. Ebii Hanife, a.g.e., s. 169; en-Nesefi, a.g.e., s. 8. 
~~Bkz. Ebü Hanife, a.g.e., s. 169. 

en-Nesefi, ag.e., s. 9. 
59 Bkz. Ebü Hanife, ag.e., s. 170; en-Nesefi, a.g.e., s. 10-11. 
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birtakım olaganüstü hallerin.olmuş olabilecegirıi, fakat bunlara 
ne mu_'cize ne de keramet denilebilecegini söyler. Bu tip 
haciıselere.Kaza-i ıiacet (ihtiyacın giderilmesi) denildigini ifade 
eden EbJ} Hanife. bundan maksadın, istidrac (mühlet vei-mek) 
v~ cezaiandırmak oldugunu belirtir. Çünkü bu suretle onlar 
azgınlık ve küfürlerini artınrlarOO .. 

İstidrilc nevinden hadiselerden bahsetmeyen en-Nesefi'ye 
göre Keramet: ad etin (alışagelmişin) .hilafına bir hal olup ''veli" 
den meydana gelir. Ancak herkes veli olamaz. veli olabilmenin 
şartı vardır:. q da dinde samimi olmaktır. Dinde samimi olmak 
ise baglı bulundugu resulün risaletini iktarla olur. eri-2Nesefi 
keramete misaller de verir. Mesela, kısa bir sürede uzun bir 
mesafeyi katetmek, ihtiyac anında yiyecek ve giyecegın ortaya 
çıkması. havada ve suda yürümek, cansızların ve hayvanların 
konuşması ve benzeri şeyler birer keramettir. en-Nesefi'ye göre 
velinin kerameti baglı bulundugu peygamberin bir 
mu'cizesidtrôl. 

ı2- irisaniann Fazilet Sırası : 

Sadece dört· büyük halifenin fazilet derecesinden 
bahsed~n Ebü Hanife aniann en faziletlisinin Hz.Ebü Bekir 
oldugu'nu, sora sırasıyla Hz.Ömer, Hz.Osman ve Hz.Ali'nin 
geldigini kaydederek, bunların hepsinin hak üzere, hakla 
beraber olduklarını aralarında fark gözetmeksizin hepsinin dost 
edinildigi ve ashabın hepsinin sadece hayrla yad edildiklerini 
söyler. 

. ~n-:NeŞ~fj'_de bu tertibi aynen kabul ederek, oİllan hilafet 
sırasım.I). <ia.P.qyle_ oldugunu belirtir62 . . 

. İnsanlarİ~ .ınelekler arasındaki fazilet durumundan da 
bahseden en-Nesefi'ye göre, insanlardan peygamber olanlar 
meleklerin peygamberlerinden; meleklerin peygamberleri de 

60 Bkz. Ebü Hanife, a.g.e., s. 169. 
61 en-Nesefi, ag.e., s. 11. 
62 Ebü Hanife, a.g.e, s. 168; en-Nesefi, a.g.e., s. 11-12. 
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umum insanlardan umum insanların hepsi de peygamber 
olmayan meleklelin tümünden üstündüı-63 . 

·13- Mestler Üzerine Me8hetmek: 

Aslında fılmi bir mesele olan bu konuya her iki müellif de 
!isalelerinde temas etmektedirler. Ehl-i Sünnet ile Şi'a arasında· 
ihtilafli bir mevzu . olan bu meseleye her· iki müellifin temas 
etmiş olmalah bu iki ekol arasında. eskiden beri sürüp gelen 
tartişmainn bir' tezahürü olsa gerekir. Mestler üzerine meshin 
kabulü bir bakrma; bu konudaki sünete ittiba yoluyla Şi'a'ya 
muhaÜıfetin bir sembolü olmuştur. 

. . . 

Ebü Hanife mestler üzerine meshetmenin sürtet 
oldugunu ifade ederken: en-Nesefi gerek sefer halinde, gerekse 
mukim ikeiı meshin caiZ oldugunu söyleı:-64. 

14- Kıyamet Alametleri : 

Ebü Hanife ve en-Nesefi ·bu konuda Hz.Peygamber 
(s.a.v.)'den haber verilen kıyamet alametlerinin gerçek 
olduklarinı ve vuku bulacagını ifade ederler. Bunlar; Deccal, 
Ye'cüc ve Me'cüc'ün çıkması, Dabbetü'l~Ard'ın zuhuru, güneşin 
batıdan dogması ve Hz.İsa'nın semadan inmesi ve benzeri 
hadiselerdir. Ancak her iki risalede de bunların mahiyetlerinin 
ne oldugu hususunda bilgi verilmemektecliJ:65. 

15- Kebire Meselesi : 

Ebü Hartife'nin bu kGn u daki görüşleri daha çok Mu 'tezile 
ve Mürcie'nin iddialarıni red mahiyetindedir. Bu konuyu 
işlerken o, Mürcie'den isim olarak da bahseder. Ona göre, 
büyük günah bile olsa bir müslüman işledigi günahtan dolayı, 
onu.helal sayii1adıkça tekfir edilemez. Dolayısıyla bu insan 
İnümindir; ondan iman ismi kaldınlamaz. Bu konuda MiirCie ve 
Mu'tezile'nin iddialarını cevaplandıran Ebü Hanife şunları 
söyler: Günahların mümine zarar vermedigini ve günahkar 

63 en-Nesefi, a.g.e., s. 15. • 
64 Ebü Hanife, ag.e., s. 168; en-Nesefi, a.g.e., s. 14. 
65 Ebü Hanife, ag.e., s. 170; en-Nesefi, ag.e., s. ı5. 
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müminin Cehennem'e girmeyecegini söylemedigirniz gibi, 
dünyadan imanlı olarak ayrılan kimsenin, fasık bile olsa, 
Cehennem'de ebedi kalacagını da söylemeyiz. Ayrıca Mürefe'nin 
dedigi gibi, iyiliklerimizin makbul ve kötülüklerimizin 
affolunacagını da söylemeyiz. Ebu Hanife'ye göre, bir kimse 
şartlarını yerine getirerek ve onu ibtal eden mana ve 
kusurlardan uzak bir amel yapar, ayrıca, arnelini küfür ve 
irtidatla iptal etmez; böylece mürnin olarak dünyadan ayrılırsa 
Allah onun arnelini boşa çıkarmaz, onu kabul eder ve sahibini 
mükafatlandınr. · Şirk ve küfür hariç diger günahlan işleyen 
kimse bunlardan tevbe etmeden, mürnin olarak ölürse, o 
kimsenin durumu Allah'ın iradesine kalmıştır. Allah dilerse onu 
ateşle cezalandırır, dilerse hiç azab etmeden affedeı:OO. 

Bu konuda ert-Nesefi Ebü Hanife ile aynı kanaattedir. 
Ona .göre Allah, şirk hariç küçük-büyük her günahı diledigi 
kimseden affeder. Bununla beraber O'nun küçük günah 
sahibini cezalandırması ve büyük günah sahibini -onu helal 
saymadıgı müddetçe- affetmesi de caizd.fr67. 

Her iki risalede birlikte işlenen belli başlı konulan 
anahatlarıyla böylece mukayese ettikten sonra şunu 
söyleyebiliriz: Her iki müellif hemen bütün konularda aynı 
şekilde düşünmektedirler. en-Nesefi'nin bir Maturidi oldugu ve 
Maturidiyye'nin fikirlerinin esasta Ebü Hanife'ye istinad ettigi 
hatırlanırsa böyle bir ittifakln tabii olacagı anlaşılır. 

Ancak. yukanda işaret ettigirniz gibi, her iki eserin tertibi 
birbirlerine nazaran degişiktir. en-Nesefi Kelam ilminin ana 
meselelerini tertibli bir şekilde bulasa edip özetlerken, Ebu 
Hanife, risalesinde kendisince ehemmiyet arz eden meseleleri, 
devrin ihtiyaçlannı da dikkate alarak daha özlü bir biçimde 
işlemiştir. · 

Bunun dışında, her ikt müellifin degişik konulara farklı 
şekilde agırlık verdikleri görülmektedir. Böylece Ebu Hanife'nin 
risalesinde daha geniş olarak işlenen bir mevzu en-Nesefi'de 
kısaca yer almıştır. Bunun aksi de variddir. Bu durum 

66 Ebü Hanife. ag.e., s. 168-169. 
67 en-Nesefi, a.g.e., s. 8. 
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rnüelliflerin şahsi tercihleriyle alakah olmakla beraber, herhalde 
daha çok yaşadıklan dönernin özelliklerini aksettirmektedir. 
Böylece biz bu iki rnüellifin döneminde hangi konularm daha 
fazla tartışıldıgını ögreniyoruz. 

Şimdi Ebu Hanife ve en-Nesefi'de birbirieline kıyasla tek 
.başına ele alınan, yani risalelerden birinde mevcut olup 

, , digerinde bulunmayan konulari. başlıklar halinde verecegiz. 

,Ancak. burada şunu belirtelim ki, başlıklarını ve:recegimiz 
bu konularm bir kısmı muhteva itibariyle. yukanda ·her iki 

. ~salede birlikte zikredilen konular başlıgında verdigirniz 
mevzulardan birisiyle, uzaktan veya yakından ilgili olabilir ve 
belki orada zikredilen konular arasında yer alabilir, dolayısıyla 

. vereceğimiz konu başııldan fazla görülebilir. Ançak biz, ne 
şekilde olursa olsun, risalelerden birinde bulunup, digerinde 
muhteva olarak geçmeyen riievzulan müstakil olarak ele aldık 
ve bu· düzenlemeyi ona göre yaptık. 

A- EBÜ HANiFE'NİN el-FIKHU'L-EKBER'inde . Bulunup, 
en-Nesefi'nin Akaid Metni'nde Bulunmayan Konular : 

İman esasları 

· · Aiıclıı 'ın birliginin hakikati 

Haberi sıfatlar 
Kaza ve kaderin mahiyeti 
Fıtrat meselesi 

· Peygarİıb~rlerin ismeti 
Teravih namazı 

.·İstidrac 

Allah 'ın zatı ha.kkiridaki bilgimiz 
Kıyamet günü hasımlar arasında kısas 
Kabirde ruhun cesede iade edilmesi 
Haberi sıfatıarın bir başka dille ifade edilmesi 
Allah'a yakın ve uzak olmanın hakikati 
Kur'an-ı Kerim'in ayetleri arasında fazilet farkı 
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· Allah'ın isim ve sıfatlan arasında fazilet yönünden fark 
var mıdır? 

Hz.Peygamberin çocuklan 
İtikadi bir müşkille karşılaşan kimsenin yapması gereken 

şey ... 

B- en-NESEFİ'NİN AKAİD METNİ'nde Bulunup Ebu 
Hanife'nin el-Fıkhu'l-Ekber'inde Bulunmayan Konular : 

Eşyanın hakikati, ilim elde etme yollan (Bilgi kaynaklan) 

ilham bilgi kaynağ;ı mıdır? 
Alemin mahiyeti ve onu meydana getiren unsurlar 
Tekvin sıfatı 
İstıta'a meselesi 

Teklif-i ma la yutak 
Ecel ve nzk meselesi 
Aslahıyaratmak Allah'a vacip midir? 
Ba's-kitap, sual, sırat 

Said ve şaki 
Peygamberlerin gönderilmelerindeki hikmet 

· Peygamberlerin sayısı ve en faziletiisi 

Melekler, özellikleri ve vazifeleri 
Kitaplar 
Hilafetin müddeli 
imarnet meselesi 

Hurma nebizinin hükmü 
Veli ilenebi arasındaki derece farkı 
İnsandan mükellefiyetler hiçbir zaman kalkmaz 

Naslar zahirieri üzere anlaşılır 
Küfrü gerektiren birkaç davranış 

Ma'dum (yok) "şey" degildir 

Hayattakilerin ölülere sadaka ve duası 

Müctehidin hata ya da isabet etmesi 

İnsanlar ve melaike arasında fazilet sıralaması 




