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·tsıam'm ıiıhunuıı ürettiği lslaın ınedeıtiyetiıı.iıı en
giıçlO yorunıculanndan birisi mOtekcllim ve feylesof, Ebu
Hanife (ö. 150n67)'dir. Bu makalemizde onu iki açıdaıl
ele alıp tahlil edeoeğiı.. Bunlardan ilk.iıti, bir ıııOtekelliıu
olarcık Ebu Haıüfe'uiıı ehl-i silımeı kelaııuua getiıdiği
)eoilikler oluşıuracakur. Belki de daha Oneıulisi, onu,
ketama yöııleııdiren lıaııgi şartlardu ve bu saıkleıin aıka
plawuda ne vardu'? Gerçekten kelauıla uğr.ışınası ilnü
hayat serüveni içerisinde kalıcı bir douem uudir yoksa
pişmanlık duyduğu bir dönem midi(/ Hiç şüphesiz bu
sonıla ra cevap aramakla birlikte ilk defa kelaın bilimi
ıılaru.ııda onaya koyduğu eserlerle ne yapmak istediğini
araştıracağız. Bir de belli bir t.arilü si\rcçteıı sonnı kelaıııı
bırakt$ı~ı dair bazı menakıp kiwpllU'lııdıı yer alaıı ifadeler var. Bu ifadeleriıı gerçekliğı nedir'! ÇUııkil bu ibarelerde yer alan görüşler. kclanı aleyhtarlığı yapma
kouusunda selefi çevrelerde birçok spekiUasyonlara
malzeme yapılmaktadır. Ebü Haııife'ııiu risiilelerindeıı
yola çıkarak bu ve benzeri düşilnccler konusunda satır
aralannda neler söyleıuiıektediı'! Buıılan okumaya ve
aıılaınaya çalışacağız. öte yandan. kelaın Oğretim metodu
ll<lkkında nasıl bir yol ve yöntem izlediğine de bakacağı :ı.
Zir.ı. bugfuı de lııUa ciddi anlamda ıaıundığım sannıadığ:ınuz ve keşfedilnıeyi bekleyen lnıwıı-ı Matıııicfi'ııin
(ö. 333/944) feyiı kaynağı, EbO Hmufe'ııin kelam okulu
ve ilim damandır. Onun kela.ın sistemi tıımıunadan Matürid!'ıı.iıı düşiince dünyası taıunamaz. Bu anıştınııaıruz.
ayıu zamanda Miltürldl kclanı sisteminin ı.aruıunası
açısuıdaıı da bir basamak teşkil edeceği ne iııaıuyonım.
Diğer taraftan. ikinci olarak makalcınizin önemli bir
kısınıru. mütekellim Ebu Hanife'nin soıın! kelıım tarihi
bakııııuıdan son derece büyük önem ar.eden ei-Fıklıu'I
Ekber adlı nsalesinin senet ve nıuhte\'asııuıı isııaı sılılıati
• Do,. Ot.. C\ımhuriyt:t Ünivtrsit~i İbhi)'at fak.l'illt.:~i

çevresinde oluşı.uıulaıı kimi tereddütleri ve sonı işaret
lerini açığa çıkarınaya ayıracağız. ei-Fıklıu'I-Ekber adlı
bu ıisiilede clıl-i silııneı kelııınııım temel görtlşlcri
metodik bir tarıda ele alınarak işleıuniştir. O dönemde
bulurunayan (ya da buluıunadıgı saıulaıı) bazı ıneselelerin
y_er alması, kimi araştmııacılanıı dikkatini çekmiş, bu
l'ISillerıuı EbO Harılle'ye ait olup olmadığı ve eserc metin
bağianunda S?nradan hanci ilı'lve ve eklemeler yapılıp
yapılmadığıııa dair söylentiler ve kanaatler ıelaffııı. edilmeye başlımnuşur. Ister istemez bu iddialar ve kaııa;ııler.
eser hakkında bir takım kuşkulann uyaıunasına 7.emin
lıazırlarnıştır. !şte bu açıdaıı, ınuhtevaruıı sıhhati komısun
da söylenti çıkaraılların gön'J.5 ve d'ilşüncelerine doğnıdan
başvlll'ar.ık, bilimsel aıılanıda haklı ve haksız olan 'vöılleri
dııygusallı~a kaçmadan oldukça oesııel ve akılcı bir yaklaşınıla ıetkik ederek değerlendirme cilıetiııe gideceğiz.

1. Bir Mütekellinı Olarak Ebil Hanife ve
Kelaru Yöntemi
A. Ebu Hanife'nin Hayatı ve Kelam İlıninde
ki Yeri
Herhangi bir konuda bir kimseyi değer!endinnek için
yapılınası gereken şey. o kımsenin yapuğı ~lerebaknıak

ur. Türkçe'ntizde bunu "avinesi iştir kişinin /afa bakıl
maz• özdeyişi, çok gilzel ifade eder. Eğer bu özdcyişi Ebu
Haıılfe hakkıııda işletecek olursak. onun kelıım ilmi
ıılaruııda iiyiııcsi. lıeııı yazma ve hem de ımıtbü' olarak
mevcut olan ve kendisine ııtfedileıı ıisılleleridir. Bıııılar:
ei-Fıkhu'l-Ekber, el- Ali m ve'l-Mütealliın el-Fıkhu' I
Ebsaı, er-Risllle ve el-Vasiyye'dir. Onuıı akfud ve ketamla ilgili görüşleri bu risalelerde ıoplaııııuştır. özellikle eiFtklıu'I-Ekber adlı risalesiııde hen1en hemen kelaın
ilııtiıtiıı temel konulun sistenmlik bir tarzda zikredilıniştir.
Dolayısıyla Ebü Hanife'run kelaın ilmiyle ilişkisi değer
lendirileoek.se. başkalanndan atfen şifalıi olamk bize
intikal eden görllşlerden ziyade doğrudan bu eserlerindeki göri~leıi biıiırı için daha çok değerlidir ve aıılruıılıdır.
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Ebu Hanife, büyük bir fakihlmüçtelıid olmakla birlikte,
hayatının sonuna kadar kelamla meşgul olmuş bir
mütekellirrıdir. Onun hayaulUJI soruanna doğru kelamı
bır.ıkt.ığlna dair gö~Jer sağlıklı ve güveıulir değildir.
Zira el-Vasiyye isimli Akiiid'e dair olan eserini hayatııun
son g(inlerinde talebelerine vasiyet olma ba~lamında bizzat kendisi ka lcme almıştır. ı
Bir dtışoııce adaınıııın fikirlerinin teşekktll\l nde
yaşamlan sosyal çevrenin, yaygın dilştınce ve kültür
onamlanrun, lıaua hfıdıseleıi.n büyük rolü ve tesiri tanışıl
maz bir gerçekliktir. Bütün bu ve benzeri faktörler, insanIann uzmanlık alanlanııı tayin etmede etkili olduğu, söylenebilir. lnımtı.-ı Aıam'ııı hem kelanıa ve hem de fıkıh
bilimine yönelmesi de bu süreçlerden hali değildir. Çünkü o, çeşitli fırka. ve felsefi göıüşlerin çauşugı, Islam aldidinin tehlikelerle karşı karşıya olduğ\ı, akıl ve kalpterin
şiiphelere manız bırakıldığı bir dönemde yaşıınuştır.l
Ebu Hanife'nin . asıl

adı

Nu'man bin S~bittir. 80/699
Küfe'de do~ıuştıır. Güvenilir
rivayetiere göre o dönem Haccac b. Yusufun (ö. 95nl4)
lrak'ı adına yoncttiği Abdülnıelik b. Mervan'ın (ö.
86n05) salıaıınt dönemidir. Hayatnun ilk elli iki yılı
Eınevl, son on sekiz yılı da Abbasi yönetinıleri altında
geçti. Haccfic'ın sahneden çckildi~i sıralar on beş yaşın
daydı. öıncr b. Abdülaziz (ö. )O ını 9) zamanında genç
bir delikaıılıdır. Yeıid b. Mulıalleb (ö. 101moı Halid b.
Abdullahel-Kasri (ö. 126n43) ve Nasr b. Seyyar'ın (ö.
ı 3ln84) Irak'taki yönetimlerinin fırtuıab gtııılerine şahit
olan EbO Hanife, ayrıca kendisirden yargırun siyasallaş
nıasma göz yununayı istemesi sebebiyle yargıçlığı reddettiği içi u son Enıevi valisi İbn Hubeyrc'ııin (ö. ı 33n50)
zulüı'ı1lerine de maıuz kalır. Bagdat'm kuruluşundan önce
yeni doğan Abbasi devletinin merkezi olan nıeınleketi
Kufe'de Abbasi hareketinin ortaya çıkışının da önemli
tanıklanndandır. 1SOn67 yılında ikinci Abbasi Halifesi
MansOr'un saltanatı döneminde vefat eder.l

yılında Irak'ın başkenti,

Ebü Hanife'nin atalan Kibil'lidir. Babası Zuta ya da
Zavtıı, K(lfe'ye savaş esiri olarak gelmiş, lslam'ı kabul
euniş

ve Beni Teyınullalı kabilesinin dostça rumayesi
alunda oraya yerlcşın.iştir. Zuta ticareıle u~raşıyordu. Hz.
Ali kendisini taruyordu. Hz. Ali'yi ziyaret eder, keııdisine
bir takım hediyeler takdim ederdi. Ebu Haıılfc'ııiıı babası.
Sabit'in işi de Küfe'de olup bir ekmek fınn çalıştırdı~ı

bilinmektedir.4 .
İslam dtışünce ıai:irunde Irak. eski uygarlıklann beşi~
olarak. bilinir. İslam'dan önce SOryftni.ler oıalarda yaşamış
ve nıektepler kurmuşlardır. Bu mektepler dış kültürlere
açık olup, Yunan felsefesi ve lr.ın hikmcti okunur ve okutulurdu. Aynca burada Hııistiyıuı mezhepleri de vardı.
İsl:lmiyeı'ten sonra çeşitli milletler ve dinler de buıada
nıevcuııu. Irak bütün siyasi ve dini fırkalar için bir ra himlik görevi yapmışbr. Gutat-ı Şia ve mutedilleri oradadır.
Mu'teıile, Cehmiyye, Kaderiyye, Mürcie vb. gibi fı.d<alar
hep, orada çıkmıştır. Bu itibarta orası canlı bir fıkir borsası
ve hareketli fıkir üretme kayııa~ı lıalinde idi. İşte Ebu
Hanife göılerini. açtığı vakit bu kanşık ınuhiti gördü.
Onun akıl ışığı yandığı ıanıan bütOn bu gön1ııüşler omm
önünde açıldı. ı

Eb\1 Hanife, ilinı murutindc yaşamıştır. Ders aldığı
hocalan muhtelif mezheplerden ve çeşitli din) fırkalar
dandır. Onun muhtelif firkalardan ve mezheplerden ders
alnıası, ttlrlü gıdalardan eneıji toplayan V\lcııda benzer. O
gıdalar V\lcuua erir, kana kanşır, eneqiye dönüşür. Ebii ı
Hanife de bÖyle yapar. Her unsurdan alıyor, fakat onlan
işliyor, temizini alıyor, 'feııasuu auyor, nev'i kendine
malısus olan yepyeııi ve kuvvetli bir fU<ir halinde onu
meydana çıkarıyordu. Aynca meııilkıp k.itaplan, ilm! ı
bağlantılar açısından omın ashaptan bazı k.imselerle
görüştütünü de kaydeder. Bunlar arasmda lıicri 85 senesinde vefat eden Vasile b. Eska, 87 senesinde vefat
eden Abdullah b. Evfii, 88 senesinde vefat eden Sehil b.
Saide, 93 yılında vefat eden Eııes b. MAlik ve eıı son 102
senesinde vefat eden salıabe Ebu't-Tufeyl Amir b. Vasile
sayılmaktadır.6 Elbette Ebu Hanife'nin en başıa gelen ve
kendisinden ilim ögrendiği meş!ıur Ustadı Hammad b. Ebi'
Süleyıııaıı (ö.l2Dn38)'dır.7 Kendi e~itiıııiyle ilgili bir
açlklaınasında Ebu Hanife, !ıer ne kııdar lslaınl ilimler
tam olarak teşekkül etmemişse de kelarn, kıraat, fıkıh, '
hadis gibi ilimierin yarunda, edebiyat, şiir, ııaliiv, felsefe
vb. gibi ilımler de tahsil etti~nden söz eder.• Belli bir
süreçten sonra Ebii Hanife, İslam'ın doğru bir şekilde
savunulması ve insanlara istikamet vermek amacıyla
Kelam ve Cedel ilinılerinde derinleşir. Öyle ki, ilmi hayatının ilk dönernlerinde heva ehli deııilen ehl-i bid'at
4 Kevsoı1, M. Llhid, Te'n1bu'I-Hatib. K•hire, 1942, s. 20..2 1; ibll.~
/n6yırull4h, ı/.İmôınu'l-.4. ~"'" Ebtl Hanı/ı oi-Mür•bll117t, Kahir:.
ı98'1. ı.

ı Ci6ıcllk. Şeraftddin, Ktltıı• Torihi, Konya, 2000, a. 90.
2 NC»ir, Alı Somi,/ı14m'dt> Pelseli DQf(lncwın Dt>~uJU. (ç.v. Osman

Tunç), lmnbul, 1999, ı, 329."
3 Hruib ei·Bn!dlidi, EbO Btkr el·H•Hb Alııncd b. Ali SAbit, Tôrihu
Bagdot, Kohire, ı93ı, Xırl, 324-325; Zehebi, Alımed b. Osman,
Men6A>bıt'/./m6m Ebi Hanife. Kahire, ts., s. 7-8; MevdOdi, Ebu'l·
A'lö. •ebfl Naııf(t,.. Eb~ Yusu(' (M.M.Şorif. lslnnı Oıışııneeıi T•rihi
i~inde), ~ev. Y. Z.. CGın•n. Istanbul, ı990, ll, )01.
ı86

$-10.

5 bk. Ebu Zthra, Mulıam:ntd, Ebil H..,r[., (~v. o.ınan Ke...ıciotıuı
Anlwo, 1999,s. 3().3ı, ıos.
6 bk. Mekl<I, ei·Mı:vA!fak b. Ahmed, Mın61ubu Ebi Harıif<. Beyıut.
198ı, ı, 27·34; Keıderi, Hôfizuddln b. Muh•ınnıed, M•nôkıbu Ebi
f{oııf(ı, Beyıut, 19&!, ı~ 58.

7 Şu •••,. bakıl•bitir. Aras, Melıme~Oıso. ebıi flanf(e'ııln Hoca.tl
Hammad,.. PıkMGöriiş/erf.lstanbul, ı996.
g M<kl<l, Mcndkıbu ebi Hanitit. L S2·Sl.
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EBÜ HANITE'NlN KELAM METODU VE "EL·FIKHU'L·EKBER'' AOLl...
çevreleriyle mücadele eunede haşı çeker ve bu konuda merkezlerine akademik amaçlı yolculuklar )'aptı.
kısa zama nda parroakla gösıeı ıh:cck bir kariyer sa lıibi . Örneğin, bilgi alış-verişi için Mekke'ye gitti. Mevcut
olur.9 On\ın kelam ilminde bir h:ılka salıibi olduf:u da bi· kehunY birikioıiyle yetiıunedi; BııJİdat, Kufe ve Basw'daki
liıınıektedir.'O Bir başka rivnycttc Ebfi Hanife, kelanı
ketanı alarunda yeni problemlerden lıaberdar olmak ve
ilminde münazanı yapma koınısımda çok ilerlediğiru dile karşJlıklı eııtelektüel bir dil7.eyde polenlikler yapmak
getirerek. zamarunuı ço{:unu hu taruşmalara ayırdııııu amacıyla seyahatlerde bulundu. Böylece o. Islam
söyler. Münazaralarda bulunın.ık maksadıyla yimıi kez fırkalanrun bir nevi fikir üreune ocağı konumunda buluBasra'ya gidip geldiğini naklcdı:r. Her gidişinde orada bir nan şehirlere gider, diııi fırkalanıı ileri gelenleriyle
yıl veya dalıa çok kaldı~ı olurıli ı. O dönemde Basra, her
ıuünakaşalar yapardı. Gençlijiinde oı\ıin, yinııi iki kadar
tlirlü dU.ŞOnce ve inancın özgilr bir şekilde savuınıldu{:u fıı:ka ile mtlcadele yapuğı rivfiyct edilir. O. bu yolculuklar
bir şehirdir. Çünkü Basra'da y ırmiye yakın fırka taraftan sayesinde doğrudan yüı. yüze, Şia fukal:ınrıın ortaya
vrudı. Bu fırkalııruı başında. llaricüerin !badıyye ve çıkaıdı!ı sonmlann içyülllnü kavrar. Haricilerin ve
Sufriyye kollanyla, Haşviyye ı;ibi fıı:kalar gelmektedir. Mu'tezile'nin görüşlerinden haberdar olurdu. Özellikle
İşte o bu fırkalarta halkın ömlı ııl~ münakaşalar/poleıııik
Ebü Hanife, ömrünün asr-ı saadet i olan Mekke'de kaldığı
ler yapardı. Kelam ilnıini, ilimierin en faziletlisi sayan alu sene zarfmda fıkıh ilmine aktivite ve canlılık
müellif, diıtin asıllanru bid'at i'ırkalanııa karşı ınildafaa kazandırmanın yanında kclanı bil imine de canlılık
etmeyi di~er ilimlerden tistilıı ıuıardı. Böylece o, kendi kazandınr. ı• Bu iddiaya örnek olması bakıoundan bir
zamaru.nda bir Alim sonımluhı~u ile İslam akaidini kanı anekdoı aktarmak gerekirse, Mckke'de ilk defa Ata b. Ebi
muştur. ıı Çünkü ilmin de~eri. konusuııun deıeriııe göre
Rebah'la (ö. 114n32) görtıştüAtınde, Aıa, ona şuıılan
anlam kazanır. İlnı-i Kelam, YOce Allah'ın zatuıdan ve sorar:
sıfatlanııdan, risillete ilişkin koiıulardan, nıebde' ve ıııeııd
,
"Sen nerelisin?"
itibaıiyle k~inatın halleriııdcrı Islam kanunu üzere
'·Kııfe ıılıalis iııdeniın'' deyince, "dinleriıı.i ayn ayn
bahseden bir ilimdir. Bu ilim, yaraucıyı bilıncde bir
araçur. O !mide mükellefe ilk sonımlu olan şey. tevhid bölüp tırkalara dağılan eliyardan desene!"

..

ilıııidir. Onunla İslam yüceliı ve millhitlerin şüplıeleri

O, gerçekten Fıkh·ı P.kbcr'dir. Çl1nlcü bu ilmin
gayesi, insaıu , ıaklit düıeyindcıı. akU ve nakil delillerle
tevlli.d d(lzeyine çıkamıakur. tl Büüin bu a,lıntılar gösıer
mektedir ki, Ebu Haııüe. felsefe ve nıanuk gibi ilimlerde
çok ileri bir uoktadadır ve çeşitli fırkal;ır arasındaki
kelamlıı ilgili farklılıklan ileri d!lzeyde iyi bilmektedir.
Zira bu bılgıler olnıak.sız.w nılııı;ııara konutanna girmek
müınkıln de@ldir. Kendisıne soııradan ölftmsüz. bir tın kazaııdıraıı fıkha dair problemıcı i çözme ve fıklıın yorum·
lanması konularında aklı ve ııı;ıııtıgı çok gilzel kııl lan
masmı, bOylik ölçıide daha öııcc söz konusu manukl tartışma tecrtibelcrinden aldığı ıilıinsel eğitime borçludurB

..Evet, oradan."

gjderilır.

Ebu Hanife, Batı ve Fars felsefelerinin tamamen
kalmadan kendisine ö4,>ii bir kelaın metodu
geliştimı.iştir. O, ketanı ekolilnıl. bütün ııaslan kuşaucı ve
ça~ııun görüşlerini tetkik etıikımı soora kurur. O, kapalı
bir zihinsel dt\nyada yaşamadıliı gibi, kapalı bir mekansal
dünyada da yaşamadı. Yaşadıg.ı dönenlin ilmi ve kültürel
ıesinnde

9 MekJ<j, a.ge., 1, 53.

ı o MekJ<j, • ııe.,l, 57; krl. Kevwt, Zlhid, ·uukoddım••. (Ocyôıizide,
KCJn!lüddin Ahm•d. harMJ'/.McrAm min lbar6tt'/./môm). bı•nbul.
ı94? ·' · 4.
ll Mekki, Mınôkıb~ Ebi HMifo. 1, 54, T•ıköpriiUde,
li, Ml/16hü'ı-S<ıôdo. B<ynıı, u. ll, ı 4~

Alıillet b. Mustn·

ı2 Kerdcrl, Mondkıbu EbT Hani{o. n, 138.
ı3 1<ı1 Me\'dftı!i, Ebu'I-A.1J, "/!b~ Hmu{e.,. Ebfı l'uıu/"'. 1!, 302.
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"Sen hangi sıruftansın?"
"Ben. Selefe sövmeyen. kadcrc iman eden ve !,'1\nah·
bir kimseyi tekfir euneyen sını.flaruın." Btınun
üzerine Ata. ·'susmam gerektigini bildi m." der.l5
ıan dolayı

Bu diyalog Ebü Hanife'nin yolculuklanııda kclami
meselelere dair sorularla karşılaŞtığuıa bir delildir. O.
ayru zamanda fıkılıla da meşgul olnıasuıa rağmen asla
kelanıı bıraknıamışur. Zira, Irak'ta biz1..at kelftıııi taruş
malanıı içerisinde olduğıındmı. şölueı derecesine ulaştığı
bil innıel<tcdir. Yukanda da işaret ettiğiıııiz gibi Irak,
çeşitli Cukaları n ve birbiri ne ay kın akidelerin dojlı.ışoıu ve
bo~ma vatanı olnmşnır. Bunca farklı diişt\nce ve inanç
yapısına ragmen insanlar. bitbirierine karşı fıziki şiddet
kullanma yerine özgür ve entelektüel düzeyde, ellerinden
geldiğince birbirlerine saygıda kusur euneden hoşgöıii
çerçevcsitıde tartışınaktadırhır. Işte İslam dl\nyasında

fikir ve inanç özgürliiğii ortamı sayesinde bilimsel anlamda özgUn eserlerin onaya konması böyle bir ,·asatııı
ürünüdür. 'Men3kıb' kitaplanndan ö~ndi.ğimiz kadanyla EbO Hantfe, dinli dinsiz belli bir düzeyde iddiası olan
herkesle hakikatin ortaya çıkması için muhtelif taruş
nıalar yapnuştır. Buıılann ;ırasında, devrindeki mukaddesi olmayan zihıı.iyeı sahibi dehrilerle bu kiiiııatın bir
14 İbll!, oi-/m6nı•1-A'u>m Ebıl He>ni(e •T-I.{ı1ıllteUim 1, 94.
l l bk. Eb<ı7..dıra, a.ı;.c., •· 100; !bill. a.g.o., !, 94.
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yaralıcısı buluııduğuıuı
dcstandır,l6 Ayrıca

o,

dair

yaptığı mltnakıışa

inıaruıı anıelden

bir cüz

dillere

olmadığı

koıwsıında Haıicilerıeı 7

ve za11sıfat komısmıda Celun b.
Safvan (ö. 12Sn45)'la yapuğı poleın.iklerle de ilnliidür.
Bir M!itüridi ıııütekc!Jimi olan Sadnı'l-lslam Pezdevi
dinin asıllanıu ve iman esasiamu açık

(ö. 493/11199).

layıııı lım-i Kclaııı öğrcuimiıli. farz-ı ayııı olar.ıl~ ılite
leııdiıir. lstııııı tarillinden buua ömek otarak da Ebu

Hanife'nin bize ıııinıs o lar.ık bırııktığı risı!Icleriııi ve başta
Mu'tezite olııııık üzere kendi döııenıinde yaygın olau
Havariç, Miircie, Deluiyye ve Şiıı gibi fırkalarla yaptığı
müııauıralan verir. Pezdevi, Ebu Hanife'nin belli bir
süreçten soıırn Kelam ilmiyle uğraşmayı terkettiğini
söyleyen kimseleri yalanlaınak içın bizzat nıilellifin elAlim vc'l-Mllteıılliııı adlı eserinden şu pasaj ı aktanr:ı•
Talebc (Ebu Muldltıl): Bir ltıkım l<iınseler gördüm.
Onlar, "bu (kelmııi) meselclerc asht gimıe, ?.ira Hz.
Pcygmııberin ıısluıbı bıı konulara asla girmediler, oıılar
içinkafi olıın şey, senin için de !dilidir," diyorlcu·dı. Böyle
söyleyenler benim üzüntümü ıutırdılar. Onlanıı halini.
büyük ve suyu bol bir nehirde çıkış yeoııi bilmedi~i için
boğulacıık olan k.imseye. bir başkasının "yerinde dur.
sııkın çıkış yeriıli amma• demesine beıw:ttim.
Alim (Ehii Uımife): Senin onlanıı bazı kusurlan m ve
onlara karşı bıııı delilleri bulduğuını gör(iyonıııı. Fakal
oıılar sana "Hz. Peygamberin aslıabı içiıı yeterli olan
senin için de yctedi değil midir'?" dedikleriııde. "evet" ben
onlann dunııııuııda olsaydım. oıılıır için mümkün olan
benim için de nıtı.ınkün olurdu. şeklinde cevap ver. Oysaki oıılann şartlan ile biıi.ın şıınlaruwz aynı değildif.ı9
Ebu Hnni.fe'niıı. "anların şartları ile bizim şartfarınıız
avm drtğiflflr" ifadesi. İlın-i Kelaııuıı ne derece gerekli bir
iliın olduğıımı ııçıldaııında son derece öz ve oldukçıı
anlamlı bir cüınlcdir. Çiiııl<l\ ketnın ilıniniıı ılihai amacı.
İslmıı'ııı ilikadi hüküınleriııi ve fikn temellerini açıl<la
ıııalcıu. Billlin Islami ilimierin ortak amacı, iıısaıu, dünyada nmtllılu[:a ve ahirenc de kuıtuluşa ulııştJnııakur. İlın-i
Ketanun varoluşsal amacı dıı budur.

1·
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ı

Yine Ebu Hanife bir başka eserinde. patenti kendisine
ait olan "ei-Fıklıu'I-Ekber" ıstıliilunın kııUaıuıiı açıhınııu
soran birisine. "elıl-i kıblcdeıı olan bir l:inıscyi herhangi
bir glinuhlıı ıcklir euııeıııen, kimseyi ııoıuıdmı u;aıklaştu
maınıın. senin için takdir olunan şeyin sana mutlak~ is~
bct edecclıini, seılin için takdir olıııınıayıııun da samı isa16 hi.. Md;ki, M•"61ııbu Ebi Hani(e, 1, l$ 1.
ı7 hk.. Kcnlo:ri,lf•..ıtıbuf!.'bi Hanife. ll. ıaı- 11<2.
I!S Pf.'tdtvi. ~bu Ymr Muhamıncd. U.,Jilü'd·D;n. (Ltthk.. H:ms ?e:ıcr
l.in"ı). 1\.ahi.ı~. 19lı:l. ~ ~
.
\9 ~hlı 11a.nit'~, ~u·mıu\ h. s~\hit, wei-AIIın VC1'1· \lfiU:lJUuu" (im~m- ı
A't.ılın'ın U~ş f·:~-.:li i"riud~), ı;.!\'. Mu~lııiM 'Öz, huuıhul, 19l<l , :.. 12.

bet cuııeyeceğiııi bilmen. H.t. Peygambe rin ashabından
hiçbiri ile ilgini kesnıeıneıı. birini sevip diğeriıli
sevnıcıııeıtik etıue ı ııeıı, Hı. Osmaıı ve Hz. Ali'nin dııru
ımıııu Allalı'a lıav:ıle eımeudir" diyor ve şuıılan ekliyor:
"Dmde fıkıh, ahkamda fıkıhtan daha o.,·ıandOr.

Fıkhm

en

(aztletlı<ı Aflah'a ımanı bilm~tktir ·-:ıo

Bunlan söyleyen bir
kioıse nasıl olur ıla kelaıııı zeıımıedic i bu tavır ıakı
ııabili(! Re'y ve kı yus ehü olarak adhuıdınlaıı ve öyeııci
leriııi de bu istikıııı ıcttc yetiştiren bir kinıse nasıl olur da
kendisine ak ıl yilrütme prensiplerini ve yöıııeıniııi
kazandıran bir bilim dalına karşı sırtım dönebilir'?
Görlildıi~ gibi Ebiı. Hanife. lını-i Kelaın hakkında
konı.ışıııuştur. Heııı ei-Fıkhu'I-Ekher ve hem de el-Atını
w'I-Mıııeallim adlı eserinde keııdı döııenıirule yaygııı
olan kelnıni proble-mlere de[:irunışıir. Ooıın fıkıhla da
nıeşgııl olması hiçlıir zıı nuın Ilm-i Kel;ı ıııdaıı koptuğuııa
bir karine ıeşldl eııııel. Zir.ı biôııı geleneksel ilıni mirası
nuıda bütl\ıılükçü bir çizgi egeıııendir. Bir illiııı icabuıda
lslaııü ilimterin bin,:ok şubesiyle u~r.ışııuşur. Dolayısıyla
Ebu Hmüfe'niıı de hem kelam ve lıeııı de fıkıh disiptııı
leriyle u~mşııuş olduğu aşikardır Nitekim o~lu Hanı
nıad'ıu (O. 2121827) aıılanıgına gorc Ebu Hanife. onun
kelaın öğrenmesini istiyor ve buna çoJıu defa yonleudinyonııuş Bırgün oğluna şöyle demiş

"Ey oğlum!

1\.elanı

öğrerı. ÇünkıJ o, ei·FLkh ll'l-Ekl>er'dir.lı Çüıı.'l((i lım-i
Kchıııı.

inanç esııslarııu ııkll ve ııııkJi delilleri kullanıır.ık
ispata güç yetireıı ve şüpheleri gidenııede aracı olan
bir iliıııdir. Eğer bıı ilim kötüye kulluıulıyorsa. bu biwıt
ilıniıı kendisindeıı/doğasıııdan kaynaklanan bir husus değil. oııu bu yöııde kullaııaııdan kaynaklaııaıı bir kusurdur
kişiyi

öıııruııOn elh ik.i ythııı Eıııe\iler. onsekiz yılını
Abbasiler döneminde geçiren Ebii llaıüfe. Eıuevi Halifes i
Abdolmetik b. Mavan'dan (685-705) başlayanık son
Halife ll. Mervaıı <<Imanımı (744-750) kadar geçen olayhırıı. lülafeti ıı Eııı~vnerdeıı Abbasilere geçişine
ve
Abbasi lıalifeleriııtlcn Ebu'I-Abbas cs-Seffillı (750-75~)
ile Ebu Ca'fer eh'VIaıısiir (754-775) zamannıda gelişen
büııin olaylar.ı şı1lıit olnıuşrur.~l Işte bu her ik.i dönem.
çeşitlı inııııçlanu biıbııuıe karışuğı ve kelami meseleler
çevresinde de~şik 11kirlerirı bııbirlerini etkilediği kcsittır.
Böylesi kaotik bir dönemde ıaruşılan belli başlı kelıuııi
meseleler arıısındıı kaza ve kader, iıısanuı ir.ıdesi ve
son.ınıluluAu. hUsn n~ kubuh nesnel ~e)·a öznel oluşu. ıck
tifın lılkıııet yöııii. ılahi ııdaleı vb. gibi pek çok konu
gelırıcktedir. lslaııı ııleyhtarı gnıpl~rın bozgıınculukJıırııı
dmılslaııı inanç sisteıııiui korumak içiıı bu balıisieri tartış

mak ıonınlu bir işt ir

Siı

istemeseniz desızin dışıruzdakı

2U Ebu. l'i:u~ıft, Nu'rmın h. Sahil. ..,,.,.,ı.Jw'f.E'b~aı,.. (lmim-ı A'ıaın'uı
IJ1!f l·:...cri i~ı-ind(). ,.,.,. Mt.t'itnhı Öı.. İCO\tlnhul. J9~1. s. 43.

21 M<kl<i ..ll•n<llıhu ~:ı.; Hanı(o. ı. t~'22 t'zunpuıç\ıılı.:ı, ~h.ıı.:t:ıf:ı. "(!'b,; lltur1(u" Ol.~ 1sluı\bııl, l994. X. ı:l3.
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EHÜ HANii·I::'NlN KELAM METODU VE ··EL-HKHU'L- ~KI:lER" ADLI
kelan\i ve fikıl İsianı düşlineesi içerisine yıkıcı düşüııcelerle nasıl sızıl
tOplantılara sız.ıyorlar. böylece ııJ<ideyı etkileyici çaiış
ması gerekti~ni ö~reten kimselerden birisi, Hişam b.
ııınlar yapıyorlardı. Işte o dönemde cıı büyük fııaliyel
Abdilimelik (ö. 12Sn43) ıamaıuna kadar Emeviler dönekclanü meselelerin içerisine sızan gayr-i islami görüşleri nıinde devlet hizmetinde bullııunuş olan Şam'lı Yahy~'dır.
a\'ırın>ıktır.lı İslanıJ düşünceyi içeriden etkisiz hale geıi 
Onun din hususunda Müslümanlarla nasıl mücadele
r~rek göçlinnck isteyen bu gizli mücadeleler. bir taşla iki euneleıi gerekli~in.i ' Hırisliyıınlara öğrettiği taktiklerden
kıış wrınak istiyorlardı. Bunl;ırdan ilki. iyi niyetli olarak
birisi şu diyalogda geçtitini görilyonız:
farklı din ve külıürlere mensup olan kimselerin gerek
E~er bır MllsJUnıan saım: "Mesih lıakkında ne derfetihler sonucu ve gerekse başka nedenlerden dolayı sin'?" diye sorarsa, •o. Keliruetullah'tıt'' de. Sonra
Islanı'a gımıeleriyle birlikte önceki din ve inançlanndan
Milslüınan'a:
bir anda kopamadı.klan ıÇlll, bu inançlarını Islam inanç
Kur'an'da Mesih nasıl zikrolunıuııştur. diye sor.
sısreııuııe ~ıyorlardl. Haliyle bu kaçııulmaı dunuıı.
!<adını inanç ve düşünce biçimleri ile Islam amsıııda bir Müslüıruuı ona ce~ap verinceye kadar hiçbir şey söyleme.
Çünkü Müshlııuın ister istemez şu CC\'abı verecektir: "lsa
alış-veriş yaşaıunasına sebebiyel vcrıyordıı. KeHimi
b. Meryem Allah'ın Rcsfıll\dUr. Meryem'e ilka eııiJli
ıııese!clerdeıı birçokları bu eıkileıuııe sonucu ıııusiUııııın·
kelimesidir. Ondan bir ruhıur."
ı.ır ıırasınd.a yaygınlık kıııaıuıuştır. Zatlsıfııı ve halk-ı
Kuı'ıuı gibi problemler, buna örnektir. Ikincisi ise. dııh<ı
Bu cevabı aldıktan soıırıı ona ·şwııı sor:
çok islaın'a ginnek isteyen kitleleri etkiteyerek önlerini
Keliıneıullcıh ve nıh mcıhluk mudur, yoksa gHyr-i
l<esmeyi aınaçlıyordu. Böylece insanlar islam diı\i mahluk mudur'? Eğer malı.luktm derse ona de ki:
tıakkıııda şüpheye düş\trülecek ve aralarında içtimai
Ezelde Allah vaJdı, fakat ne kelimesi ve ne de ruhu
bUnyeyi sarsacak düzeyde bir aynlı.k meydana getirilmiş
vardı. Bunu söylersen MOsilirnan susup kalacaktır. Çünkü
ohıcııktı. Örreğin, Emevller. tanh.sel bağlaında devlet
bu kanaatte olan kimse Müslümaniann naıarında
ıdare etme geleneğine sahip ohnadıkları için. yönetinı
!slaın dışı
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şekıllerini Fars ve Biuıns ıııcdeııiyetindeıı iktibııs eniler.
Bununla da veıinıncdiler. Ö/.CIIiklc devrinin ünlü felsefe
a&rlıklı İ~keııderiye. Antakya ve Ba[:dat gibi
ınedreseleriııde Yunan felsefesi, tarih, ıliihiyaı, hitabeı.
up. asıroııoıııi ve ıııateıııalil< gibı ilimleri ınhsil etmiş olan
bir uıkım Süryaııl ve Rum Hııist.iyaıı'lara yııkııılık gösterdiler. Oıılardaıı yönetim işlerinde ynkın.lık istemekle
k~lınadılıır. onları. bazı öııcıııJi makam ve ınevkilere de
getirdiler. Mesela. Mıı~viye b. Ebi Süfyan ( ö. 60/6799)
Rum Hıristiyanlarmdan Sercuıı (Sergious) b. Mans(ıı'u
özel sekreteri yapar. Bu Hıristiyan bilrokrın. Muiivi)'e'n.in
olümiindeu sonra yerine geçeuo~lu Yezid b. Muaviye (ö.
64/683)'nin de özel nıUşaviri olıu. Sercun'un Olilmüııden
soıır.ı bu makama oğlu (ya da toruııu) Yahyll ed-Dımaşkl
(ö 132n49) getirilir. Buolardan ayn olarak samyda doktor ve kimyager gibi ünvanianı saltip bilim adamlan üst
düzey yetkilerle doııaularak istihdam edilir. İşıe bu
Hınstiyanlcır sarayda iisı seviyede ı•apılaıı fikri ve dini
alanda tartışmalara katılırlardı. Müslümıııılarla aralannda
uzuı\ mücadeleler ıneydaıııı gelirdi. B llllin amaçları kadiın
Yunan kültüıünii ve Hıristiyanlığı savuıunaknr. Oıılar,
kendi inanç sisteınleıiııin doğrulıı~ıııııı kmutlamıık adına
deliller getinneye çalışırlardı.24 Gört'ıldll{:ii gibi Emevi
saraylannda birer otorite sayılan Hıristıyım bilgin ve
bilrokıarlar ilk kelaın tartışmaianna sebep olmuşlardı.

U blc. lhlii& J;b., Ham(e ti.J.Iflttl<dllfN. 1. 90.
24

Tat<ilaıh ömtl:l<ndinutl<r ivın bakınız. ci-Mu\ık. Avvid b. Ab<!ul·
ı.ı~ •1-Mıı'ıe:ll•. Riyôd. 1996, s.36.

.

LJı\dı.ktır."l;

Açıkça gOn11Uyor kı. Yahya cd-Dıınaşki keı\dilennc
delil olabilecek şeyten hnırhyor, Müslümaıı.lurı nasıl
ilaıın edeceğini anışunyor. sorırd kendi davasım ıııüdafaa
için Alla!\ kelaııuıun kadim olduğu meselesini bu işe
kanşunyor. Halbuki bu ırıeseleıJn bu davada hiç yeri
yoktur Ye oııa asla yıır~n o lıııuırı. Çünkü "kcliıne"nin
Allah'~ izafeı ve nispeli. nılıuıı Allah'tan olması bu
ikisiııiı\ kadim olduJluııa deli\.let etme7.. Zinı Ceııı1b-ı
Hak'uı }arııuıuş oldu~ı kelime. k<ıdiın değildir. O'nun
yar.ıt1ığı ruh da böyledir. Hl. isa'ya Kelimetullah deııildı.
Çüukli o. Allalfuı ını\Cerret "kllıılol" demesiyle oluverdi.
Araya baba vasıtası ginneksizin bir ol kelimesiyle oldu.
Onun için Keliınetullah denildi. Ona mb denilmesine
gelince, onun olması, umwui tabiat kanuniarına göre eanlılar içinılk madde olan meniden değildi. U

Hiç şüphesiz Yalı)'~ ed-Duııaşki. Müslümaniann
ziluü yapılarıııı ve di,ıı aıı.layışlarını teşviş -euııek için itirazlımıu Kel~m/Aki\id komıhıny!a sımrlanqınııadı. Fıkıh

bilimini ilgilendiren İslam'ın temel değerleriyle ilgili
değişil' konularda da bazı şüpheler uyandırJoı fikirler
serdetti. Öıııe&iıı. raaddiidü zeveal (çok eşlilik)'tan,
talak(boşaıuııa)'tan ve lıtı!Jeden söz etti. Bilindiği gibi
vahiy. nübuvvet temeli üzerine iıışa edilmiş~r. O bi lıyor
du ki. eğer nlıbuvveı fizerinde bir güven bunalımı ya da
ı; Ebu Zch..., lii>G Htnil'c, • lll; krj. lh!:iı •:vııı yer.
26 Ebu Zcbroı, aynı yer. kıl- lbloS, a.ı;.c., I. 96.
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bir sarsıntı meydana getiıilebilirse, doğrudan bunun fatur.ısı vahye çıkanlacaku. İ.şte o şu sözleriyle böyle
tehlikeli bir oyun oynuyordu.' Hz. Peygamberin Zeynep
binti Cahş ile aşk ettiği hikayesini uyduruyordu. Diger
yandan, Hacer'i Esved'i takdis eunek Haçı takdis etmek
gibidir, diyorduP
Bu fikri

çatışmaların yanında, ayrıca,

Emevilcr
ve Abbasiler dOneminde meyvesini
vemıiş olan bir başka fikir hareketi de tercüme kanalıyla
gel~me gösteriyordu. Kunımsal ve sistematik bir bazda
olnıas;ı da bireysel ve dağimk olarak Yunan felsefesine.
Hint ve Fars k\iltürilne ait başta kimya, up olmak i\zere
bazı kitaplar Ar.ıpçaya tercüme edilmiştir.u Aynca Irak.
kadim kültür ve nıedeııiyetlere ait şifalıi anlatım
geleneğine dayalı fıkirler için de bulunnıaz bir onam
özelliği taşınıaktııdır. Amr b. A.~ (ö. 61/680) tarafından
İskenderiye fethedildiği zaman orada yaşayan birçok filozof ve felsefe kitaplan ele geçirilmişti.29 Herhalde
Akdeniz kültür lıavzası. Irak bölgesine fazla uzak sayıl
ınazdı. Özellikle elıl-i kitap mensuplan tarafından bu
k.ıdim kültüre ait bazı uıısurlann taşııuruş olması ıııuhal
de~ildir. Dalı<ı önce de söz ettiğimiz gibi bu okul mezunlan zaten müslüman ülkenin saraylarında istihdam
edilıuişlerdi. Zira, Emevi iktidamıda doktor, bılrokrat ve
sekreter olarak çalışan bir çok gayr-i müslinıin varhjiına
yukandaki saurlarda az önce işaret ettik. İskenderiye,
Harran gibi devrin ünlü Hıristiyan üııiversitelerinde iyi
derecede felsefe tahsil eden bu insanlar. hem şifahi ve
hem de' milnfeıit kaııall;ırdaıı Süryanice'deıı Arapça'ya
tercüme edilen eserlerle o dönemin· bir nevi modem
kOitürihıü İslam toplunıJanna taşınıada elçilik görevini
yapıııışlardır. Bu itibarla, sarayda Müslüman bilim
adamlan ve dllşünürleriylc yaptıklan fıkıi ve dini tartış
malar sonucu biıçok Heleııistik kelanıa ait ilaJıiyat alarundaki problemler ve Yunan felsefesitıc ait felsefi kavramlar, Islam düşüncesine taşınnuş oldu.lo
.
ıaınarunda başlamış

Bilindiği gibi Hz. Ömer devrinde, Mekke ve
Medine'de Hz. Peygamber'in süııııeti bükilm sOrerken.
Basr.ı, Kfıfe, Lran, Şam ve Mısır, Roma medeniyetinin
tesiri ve etkisi altına ginııişti. Eıne'\l'ller devrinde İslam
Dllnyasııuu sınıdan Atlas Okyanusundan Türkistan ve
Hint sııurlanıun onalanıııı. Hint Okyanusundan Kafkasya
ve İstanbul'lı kadar ulaşamk takılben 150 milyonluk bir
Müs!Onıan kitJesi meydana gelmişti. Basra ve Kfıfe'de
Müslüman Arapl~r. YalıUdiler, Hıris\.iyan.lar. Musevller
ve İrıınlılarl<ı kayııaşmakta ve Suriye'de de Huistiy;ın

'l7tblag, ebu HMt{ı ti-Mıileklllım, t, 96.
23 bl<. lbn Nedim, Ebu'I·Feroc Muhtnımed b. Ebi Y.ı<.up lsh•k, e/.
Fthl'ist, (lılhk. lbralıim Raınıızan), Beyru~ 1994, s.l49.
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medreseleri ilim işini idare etmekte idiler. Bu sebeple
Isıarnı ilimler Hıristiyan Helenislik ve tran etkisi altında
bu merkezlerde başladı. ı ı Ayru yüzyılda Islam medeniyet
ve kOltürUnOn arut şehirleri olan Basra ve Kufe, ortak
insanlık düşünce birikinıinin çoğulcu bir düzeyde kaynaşuğı önemli mekanlar arasında geliyordu. Islam
dllşüncesinin aküleşmesinde mutlak anlamda bu
birikimin etkisirti yok sayamayız. İşte bütlln bu şartlar
Ebu Hanife'yi nakli deliller kadar ak1i deliller iizerinde
derinleşnıeye ve rasyonelleşmeye sOrüklUyordu. Böylece
onun kelam1 ekolO, birbirine aykın dOşUnceleıin neşvü
ııema buldu~ böyle bir ortamda kuruldu. Ebu Hıuıüe
önderli~inde kurulan bu olrul. dalıa sonra ortaya çıkacak
olan Eş'a.ôlik ve Matl\ı'idllik için zeııgiıı bir gelenek ve
deneyim oluşturdu. Aynca o, engin ilmi, bireysel bir
felsefi anlayış olan ıiilıdü ve ahlaki şalısiyetiniıı olgunJaş
rnasuıa yarayan verasıyla, tslaru kültı1rünün yüce bir
yönünü de temsil etti. Onun uzıııı ınücadelelerle dolu hayatırun değişik kesitlerini incelediğimizde tek amacııun
lslam'a bOtüıı yönleriyle hizmet etmek; ilnıJ bir yöntemi
elden bııaknıadan - ister bu kclanı olsun, isterse bu fıkıh
olsun fark etmeı- dinin inanç sisıenıine yönelecek olan
ıtiraz ve tereddütJeri gidennektir.

llrni bayaunda zamanının parnıakla gösterilecek

bır

şahsiyeti

haline gelen Ebü Haııll'e'ııin, hayatı boyunca
araştırma ve telkikierini asla elden bırakrnadı~ım görüyonız. Zaten onun başansııu da kendisini sürekli yenileyici bir tempo izlemesinde ar.ımak gerekir. Yeni şeyler
söy !emek için yeni şey ler duymak ve görmek gerekmektedir. Eğer insan öğrenmede kendisini. içine düştüğü doğ·
nıatik uykudan uyanmak adına lıapsettigi tek düze zihni
kaltplann kabuğunu kır.ırak dışan çıkınaı ve diğer kUltür
ve medeniyetlerle temasietkileşim halinde bnlunmazsa;
domı.k, söni\k ve kapalı bir dtlnya görUşü daha bir keınik
leşecektir. Neticede, böyle bir kimsenin .yeni şeyler
söylemesi, tiretınesi ve gündemde kalınası da ınOmkün
olmayacaktır. Çağırun güçlü bir taruğı olan Ebu Hanife,
elbette döııemiıı.in modem durunılanndan etkilendiği
gibi, başkalaoru da etkilemiştir. Çnnkü !slanı, çağılcıl ve
dışa açık bir diııdir. Bu diıtin ruhunu iyi kavrarınş ve analiz edebiimiş seçkin şahsiyetlerden birisi de hiç şüphesiz
Ebu Hanife olnmştur.
Gerçekten Ebu Hanife, dini konularda; usul ve ftıru'da
çok derindir. lııni bayatta derecelere nlaşmasına rağınen
asla ilme doyımııı!Uitır. O, ilmi mUnakaşayı, özel bir
yönde bususileştirmek istenıiyordu. Ondan hiçbir zaman
"kelomı terkellim" sözüy le, kelanıi problemleri açıklayan
meseleleri reddetliğine dair bir söz işitilırtiş değildir.
Daha sonraki asırlarda onun bayatııu kaleme alan bazı

29 Kerderi, Mtnôkıbu Eb1 Hani!'. ll, 43.

30 kıi· ei·Mu'ııl<, •1·/f•'t.:il•, •· 36-37
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3 1 SuMr, Cavi~ !.uno Fel.ı•(ul O.,.slerı. Ank:ar11, 1967, s. 16·18.

JOURNAL OF ISLAIVlJC RESEARCH, VOL: 15, NO: ·ı-2, 2002

1

-

ı

EBÜ HANiFE'NIN KELAM METODU VE ''EL·FIKHU'L-EKBER" ADLI ...
Mu'tezile kelamı ıı.ı karşı olan lııısiımetleri bırakırdi . Her bir ö~rencısmin problem lı:ıkkında
nederuyle kendi arzulan nı Ebııl lanife'ye söylenirmiş ola· · söylediklerini dikkatle dinlerdi. Ö~reııciler her sorunu
bılirler.n Çunkü dınl mılnaka~alar ya do~nıdan ya da
içtenlikle taruşrrlar, tartışırken de bıltün bakı.ş açılarından
dolaylı olarak elinin bOIOmlerı)•le ilgilidir. Örneğin, hüsn yararlanırlardi. Bu tartışma ve mılzakcrelcr ayiesine
ve kııbuh, halku'I-Kuı'an meselesi, bulf, şer'l deliller vb. aymıtılı oluldu ki, bazı sonınıann çözUme ba~lannıası
gıbi konular; hem fıkıh ve heııı de kelam bilimleriyle iç
kimi zaman bir ay ya da daha fazla sürcndi. Onlar
içe girmiş meselelerdir. Islami ilimler bir bütünlük arz tartışırken EbU. Haıı1fe sakince oturur, tartışmayı dinlerdi.
eder. Her birisi birbirleriyl~ alış-veriş lıalindedirler. Taruşnıa bitince Ebu Hanife ·söz alır ve problemi n
Maalesef Islam düşünce tarihinde ne zaman ehl-i hadis çöZilmünü kapsanılı bir şekilde neticeleııdirirdi.J6 Onun
ilnı1 nıuhitlerde ve yönetim :ılmunda egemen olmuşsa,
ders anlatımında öğrencilcıinc kendilerini ifade etme
aklı öııceleyeıı ketama karşı çıkışlar gösıemıiştir. Ebu
imkanı ıarunıası, oıılarda özgüven duynıa duygusunu
Hanife'ye ınütekellim1ik sıfnıım yakıştıramamaıun arka pekiştirıneye yönclikti. Gerçekten onun bu ögreıinı
pUlmuda da bu vardır. Do lay ısıyla, İnıl\ın-ı A'zam'a tavır metodu, çağdaş eğitim teorileri açısından olaya bakılırsa,
alarak kelam ilmini terketti demek, onun aziz lı§tırasına aucak demokratik bir egitim yönıenti olarak
büyük bir sııygısızlık olur. Abılfllkillıir el-Ba~dadl'niıı (ö. adlandınlabilir.
429/1037) dedigi gibi fukahaıun ilk ınütekellüni ve
Ebu Han'lfe'nin kelaınl görüşleri eserlerinde tanı sismezhep kunıcusu Ebiı Ilııııife'clir. ıı
teıııatik bir çerçevede·değilse bile. siste nıatiğc çok yakın
Taşköpri.izade. (6.968/1561) icnıfıli bir surette kelanii
bir çerçevede suınıldu~u görtllnıektedir. Bize kadar
bahisleri ö~rcıınıck her Mitslüınan'a farz-ı ayın; tafsil intikal eden ıisAielerini tetkik etti~inıiı zaman görillecekyönünü ö~reıuıtek ise, farz-ı kifayedir, dcr ve hatta tir ki, çok orijinal diyebilece~imiz ve bugün de , Mla
Hanefiler arasında farz-ı ayın oldugtımı söyleyenierin aktüel değer bakımından hiçbir şey . kaybetmeyen
varlı~ına da işaret eder. Sonuç olarak ınüellifınH de
göriişlere yervemıiştir. Hatta günümüzde Islami ilimierin
dediji gibi, ~imler arasında f:bfı Hanife, peygamberler yöntemi alanında tartişılan kimi konuların bu risiilelerde
al"asıııda Hz. İbl".ıhim (a s)'ııı durumu gibidir.JS Nasıl ki
çözilidüğünü görmek mümkOndil..r. Bu makaleden
her millet Hı İbrahim'in kendi dinlerinden olduğunu amacımız, onun kelami gön1şlerini tahlil etmek olmadığı
iddia ediyoru, ışte bunun gıbi her mezhep de Ebu için sadece yönteme dair bazı husııslara de~nece~iz:
Hanife'nin kendı ekoiUne nıeıt~ııp oldugtınu kabul ediyor.
Ebu HarüCe'ye göre ulfımu'l-Kııı'an arasında yer alan
Halbuki Ebfı Hanife ne Mıııeziü ve ne de Kadeıidir.
"ııAsih ve meıısaıı• konusu, Kur'an'daki iiMii sıfatiarda ve.
Ancak o, Sünni bır hanefidir B n sebeple ona tabi ol.anlara
haberlerde değil, sadece emir ve neh.iyde oercyan eder.
"Hane/fler" adı verilir.
Bu konu ile ilgi onun gönışleriııden anladığımız kadaayB . Ebu Hanife'nin Kelam Öğretim la nesb olayııun geçerli oldu~ alan İsllim'ın Şeriat
Yöntemin~ Yaklaşımı
alaıudır. Neshi de dar manada geleneksel anlayışta
Ebu Hanife'nin kelam ö~reıinı metodu üzerinde dur- olduğu gibi, bir ilyetiıı hOkmllnUn veya nıanasııun bir
makta büyük yıım vardır. Bilindi~ gibi kelam bilinlinin başka ayetle degiştirilmesi anlarıunda de~il de, geniş
asli gayesi, insana doğru bir isriklinıet vemıek, anı, gele- manada, farklı şeriatlardaki hükUınlerin defıişnıesi
anlamında anlıyor. Bunu, "her reslll kavimlcıini, kendince~ yaratacak zihinsel bir h:ıkış açısı kazandımıaktır.
Çilnkll, dinsel tutum ve davr:ıııışlan d\izeltnıek, iııançlan den önceki resillün şeriatma uymaktan nehı,ediyordıı"
düzeltmek le mllıııklindOr. tşıe hııııun için kelam tarih salı ibaresinden anlıyonız}7 Bu demektir ki, bazı şeyleri
nesine, islaın'ııt değerlerilli w ilkelerini bilimsel olarak Allah bir grup insana eınreunişken, difıerlerinden ınenet
ıniştir. Nitekim nesilıkoııusunruı açılımııu Ebfi Hıınife'ııin
savuoaıı birbilim dalı olarak çıl<ııuştır. Kişiye, İslam diııi
ni, diııanıik olarak yorıırıılmna perfornıansı kazandım. ris1\leleriiıi . şerheden BeyazizAde (ö. 1098/1687) şöy le
Ebu Hanife bu son ilkeyi ge rek kelaın ve gerekse fıkıh ömeklendiriyor: "Hz.Adeın (a.s) zanıaıunda geçerli olan
kız kaideşle evliliğin dah<t sonraki şeriatlarda ortadan
öğretim ınetoduııd<ı daima gö~. önünde buhuıdurınuştur.
Öncelikle o kelıım ve fıkıh ı;roblemlerini ö~rencileriııe kaldınlımısı. ihrahim (a.s)'ııı şeriatında silıınct (hıt..ın) cruz
genel bir taslak olarak sunar, S<lllr.ı nwydaru ö&rencilerine iken daha soııra Musa (a.s)'ın şeriatında vacip kılınması,
Yakup (a.s)'ııı şeriatında iki kız kardeşi birlikte nikalıla
mak caiz iken, daha sonraki şeriatlarda ncshedilmesi bun32 bk. Kct<!cti, Mtnôiabu Ebt f/(Jnf{ı'. ll, 138.
lara örnektir. Ebil Hanife'ni n, resullerin şeriatlan ·çok ve
33 Bajdld!, AbdllllcAhır, II·Park bcyllc'I-Fırok. (ıahk. M. Muhyiddin
şaJısıyetler
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AbdOilwnid). S.)nıt, t990, ı. 361
34 bk. T14k&p:oıidc, Mı/16/ıı/'s·S<>dd.•. ll, t39-ı4t.

3~ 3 Al-ı lmr5n G7.

36 bk. Mdd<.i, Mttı61ab• ebi Htmı1tS. l, 309·310. 408.
37 EM Hanik "ıd· Al~>• ve'/-MQtttıllim". • t ~
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ALTıNTAŞ

ınııhtcliflir.

sözü buıw

iş;ııcl eımekıedir. •;ı

Çok önemli bir husus da Ebiı Hanife'ıuıı dm ve şeıiaı
arıısında ayrıma giunesidir. O. bu farkhlıAı şu
düşuııceleriyle ortaya koyıır. "Bilııı.iyor musun Id
Allah'ın resulleıi. muhtelif diıılere mensup değillerdı.
Hiçbiri kendi kavmine. kendisinden önce gelıuiş olan
resiıliin dinini terketmeyi öğltuııenıişlir. Çünkü. peygıun
berlcriıı diw birdir. Buna mukabil her resul. kendi şcıi~IJ
ıııı davet ediyor. kendinden önceki rcsiilün şenatııl<l
uynıııkınıı nehyediyordu. Zira resullerin şeriatleri çok ve
ınııhteliflir.•w Bıından dolııyı Allah Kuı'an'da: "Sizin herbirmiz için bir şeriat. bir voltavin elllk. !!~er Allah dilesıtydi sizi bir tek Ommet vapardı. "4<1 Bu düşüncelerden
anlaşıldığı gibi Ebtı Hıııüfe'yc göre "şeriat". ~illi cüL'i
hüld\ınlcr aıılanıındadır. Nitekim, nıılclli!iıı, •Jıer resıll.
kendi şeriauna davet edi110r• cümlesinden bunu anlı)'Onıı.
Bunun ııuınası. her peygamberin kavıııin.i kendisiyle gönderılcn ııhkilnıa uyıııaya bir çağndır. O halde bu ibarelerde
söz konusu edilen şeriat, dinin alıkıiın boyutııdw·:ıı
Ebfı Hanife "diu"i ise. şeriatın değişmez t~melleri
(inanç sistemi) ııuınasıııda kullannuşıır. Bmıdan dolavı
resuller ımılıtclif diı'ılcrc meıısup değillerdir. Alla b büt(in
peygamberlere tevlıid (inımç csasl<!n) demek olaıı dininin
ikfımesinL dinlerini ıek bir din kıldığı için de aynlnııı
ınalıırııu eıııretnıiştir: "O size dinden Nulı'a emrel/iğini,
sana vahı,e/liğimizi, lbrahinı'~..\lıısa'va Vt' lsa'va emret·
ıiğimizı, dinf dagru tuluu ve ımdan avrılıf!.a dılşmevin di ve
kanun wıpll. ··~Yani. AU:ıh'ın diıfı değıştirilcıııeı:.. O halde.
dirı .1·ôbi1. Şl!riat ise tleğişkı:ndir..J.1 Hıiliyle. Ebu Haıüfc'lc
göre. ııesh ve tebdll, diııiıı temellerinde degil, ııhkiiın/şe;·i
at boyunmda gerçekleşir. Şüphesiz gtınümUzde asıl ve fer'
çe,·resinde cereyıın eden pek. çok ınüııakaşaya bu görüşler
ışı!{ ıu13cak ve iUıam kaynağı olacakur.

Bir başluı konu da hadislerin ıuılıışılması ilc ilgilidir.
gibi. M\islünuı n tccrübede gclcııeksel hadis
ınetodolojisi bütünüyle isımd ıinciriıı~eki bireylerin
ki şisel g\ivenirliliği ll1.erine temelleııdirilıl'Jşıir. Her ne
dense hadis metninin akli. ıııııııtıki vı: tıırihsel olgular
açısındmı eleştirisinden kaçııulınıştır. Işte Ebfı Hanife
iluıuıl edile o bu ikinci soıun üzerinde oldukça açılclay ıcı
bir yöntemi önerir. Hadislerin metninin Kur'an':ı
arıedilmesi gcrek!iğiııi dalı;ı doğnı bir yöntem olarak
önerir ve kcııdısi de biu;ıı buııııtı)'gııhır. Ömcğin. kendiBilindiği

"nıumin

sine,

zmo edinc<f. hpşından goml~tğinin
da çıkarılır. sonra revhe edince

çıkarıldığı gıbi, ımanı

iman k~tndisine ili(/~ ~tdi/ir".u hadısim rivavet eden kimscler için ne dersiuit.'! sorusuna. şu cevabı ·verir. Allıılı'ın
peygamberi, Allalı'ın kitabına ınuhıılefeı etmez. Allalı'ın
ki1.2bıııa muhalefet eden kimse de Allalı'ın peygamberi
olaımız. Oulann ı ivayeı ettikleri bu haber Kur'an'a
ınıılıiiliflır. diyen Ebiı Haıılfe. çHııklı Allalı Kur'mı'da:
'Zına eden kadın w erkek. . '4 S ayeıinde: ı.fuıi ve ziiıııye
deıı iman vasfım ncfyeuneıniştir A~ nca. "sızden fuhşu
irliktıp edenlerin heı· ikisini de.. ""<· iı)eliııde Allah. ''sız
den• kaydı ıle Y~lıüdi ve Hırisliyanlıırı değil.
MüsHiınnnlan kasth:ımektedir. O halde Kur'an Julılfına
Hı. Peygamberden ı~ıdis nakleden herhangi bir kıınseyi
reddetmek, Hz. Peyg;ııııbcıi reddeunek veya tekzipetınek
demek değildir. Bil:'ıkis Hz. Peyg<ıınber adına batılı reddeden kimseyi ı~:ddeımek demektir. llltam Hz.
Peygambere değil, nakleden kimseye döner,•ı şeklinde
göııış belinerek, l~<.~ılisleriıı anlaşılıu~sında çok güzel bir
yöntem geliştirir.
Ebiı

şiıl yuıduııda yaşııyaıı

Hanife.

ıuıklardun yoksıın olıııası halinde. AUalı'ı akılla bilmesi'ni
yeterli görilr. Ayncıı. böyle bir cogıafyada yaşayan bir
milmin. eğer İslanı'ıııılıcınel olarn.l< kabul eder. far.;:lan ve
anıelleri bilmediğ.i. Kııı'aıiı ve islanı'uı gerekleriıu iknır
etnıediği lı;ılde Allıılı'ı ve inıaıu kabul eder de iınaruıı
ie<ıplarını ikrar eıııwdcıı ö 11\rsc. o kimsenin müıniıı
olduğuna hUiuııtder •
Kur'mı'ııı anlaşılınası
ınesele

de "tenzil ve

konulan

arasında

bir başka

lı''vil" ilişkisidir Ebiı

Hanife. "lenzil" kavramıyla Kur'ıı11'ı ıı mcuı.iııi, "te'vil" kavmnuvla dıı
oıııuı yorumunu kasıı:der. O, §yeıuı tenzilini ~ddcı
ıneınek şartıyla ıe'viliıı\le hata eden kımseyi tektir eunez.
Alıcak bir kimse, te'vili ıeıı:zilinin ayıu olanayetleri inkar
ederse, kııfirolur. göııi~llnü. yukandaki genelgöriişüncleıı
istisna tutar:•>
Bi.liııdi~

gibi

Eb\ı llaııife'nin lıayaıı. ııısaııın eyleın

ve y:ıpUI<Ianruu faıumsını. tamamıyla
havale deıı Ccbriyye ve insaıu eylemler.iııde
sonuulu saymak adına. Allalı'm fiÜlerinı ıanıamen iııkıiı
eden Mu'tezile gibi kelaıni ekolleriıı kurucularının
zııınaıunda geçti. Buııa Haricilik MUreie ve Şia gibi
akınılan da eldeıııek ıııı.imkündür. imanı-ı Azıım'ııı
lerini

lı.içe sayıuı

Allıılı'a

3!< lk~;itJı;itJ ..·. işüJCifti'I-A·Ienim. ~. Hl
39 EhiılhmiJ~. a.~.~., s. ·u.
40 $ <1-Miıid• 4~.

44 tık.. Ehü

41 ht... ıı.:yuidıl.:. lrôroırı·ı-.\Jer&m, •· 33Z.
4 2 42 "'1-~iui 13. Aynea fU Ö.)<ılct~: d.: hakuuı. 21 <I·E.ıhici 'lS: 30.,._
Rliın 30.
.

47 EM I{Mifo,

43 l:t.U Hınil::. :ı.g ı;. . :ı:. lG.

49 ~bü Haoif(~ cı. ;ı c .. s. 4G, 5-~

O..vud. S.inflfl. ~~SOn.ıh:

15: Tırrniti. Summ. d- iıuım 11

45 24 <n-Nur 2.
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bir kimsenin.

lslam'ı doğnı bir şekilde öj\renebıl~k kişı ve salub ka\'-

46 4en-Nisa1S-{6.
•ei·Airm wt'f.Afliıeallim': s. J 1-32.
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EHÜ l·tANiı ı:·NtN KFI AM METODU VE "f.L.I-JKlllrL·EKHEif" A!.>Ll ...

riS<ilclen incelendiğıııde bilnın bu akınıJann değişik konularda geliştirdikleri görü.şleriııc dolaylı veya doğrudan .
cevaplar verilerek cleştiıilditi görill\ır. Örneğin, Ebü
!1aııife. iıısaıun özgürlilğtı · konusunda rakiplerinden çok
farklı bir inanç biçimi taşır. Ona göre, varlıklar lıakkıııda
Allah'ın Le\·hi Malıftıldaki yaz.ısı. hilktlııı olar.ık değil.
vastf o lar.ık yazılıdır.<u Eğer lıüklim ol~mk yazılmış
olsaydı, o halde ilalı1 takdilin anlamlı olması ıartışıuayıı_
açılırdı Halbuki .. IHihi ıakdirin anlamlı olabilmesi.
insaıuıı yapıp-etmede sorumluluklar yilklenebilınesi içiıı
eylemlerinde özgür bımkılması gereki.xdi. Işte Ebti
Haııüe. böyle bir özg1\rlilkten yana tavır koymaktadır..0.
"vası{ olarak vozılıdu" ifadesiylc. AUah'uı. gcleceği/istilt
ba\i. be\irlcıunış bir olaylar dbLeni olımık de&il. açık bir
iml<an.lıır ~laııı olar.ık ııilelcııdinniş olduğunu kasdcder.
Şüphesiz bu görüş. islam'ın lıbenıl bir yorumu için özguıı
bir çıkış noktası olarak görillebil ir. A} ıu ı.aııııında
•Allah'ın bilgisi' konusunu açıklamaya yönelik ipuçlan da
verir

Eb\1 Hanife, yaşadığı yozyılda terör ve şiddete başvu·
rar.ık Müslüınanlaruı kaıuru

dökmeyi hel.al ve nıilbah
gören Harici dOşüııce ve gelıştirdikleri iıııaıı aıılayışıy lıı.
lslam topluııılanndl\ "ne kadar günalı işlersen işle inuııı.a
zanır veremez" anlayışını dekiare etmesi sebebiyle
ııhJi\kiliğiıı dilşüş ve çöküşüne hizmet edeıı Miircie ilc
fıkô ve akldevi temelde kalıııak şaruı·la kıyasıya tartış
malara kaulıııışlır. Sadece polcınikler yapmakla
kalmayan Ebiı Hanife. göıi.lşlerini yazılı bir düzeyde
risaleleriııe de aktamuştır. Bu hususta bazı örnekler
şöyledir: Ebfı Hanife'ye göre. bir Müslüman. heliii say·
nıanııısı şartıyla, büyilk güıuıhlardaıı herhangi birini
ışlemesiyle kafır sayılınaz. Bn dunınıdaki bir kimseden
imıııı ismi kaldırılıııaz. oıııı gerçek anlaındıı nıUıııiıı
deııilir. Bir ıııümiııin kafir olmamakla benıbcr günahkar
olması caiıdir. <ı Gönildüğıi gibi Ebiı Hanife. iman v<:
anıeli birbirinden ayrı olarak değerlendirıniştir. Yine o.
•gunahlar, ıııumine z.ırar vemıcz, denıeyiz. Aynı şekilde
günalı işleyen kintse ceheıuıenıe ginncz de deıııeyiz" şek
linde Mürcie'ııin iınaıı anlayışııu reddedeıkeıı: "dünyadan
nıüLDIIl olarak aynlan kimse, IasLk da olsa cehennemde
ebedi kalacakur, deıııeyiz' göıiişllylc de Mu'rezile'ııiıı
iman anlayışııu eleştirir_;~ O. islam alaııııu daraltan zihıtiyetlere karşı çıkar ve kolay kolay ıcidir lMzııu ıelııffu<:
euııez. Bu konuda onun bakışı açısı şöyledir: "Kıblc elıli
ıııüııundir. Oıılan teık ettikleri lıerlıangi bır farizıtdan
dolayı iııııındıııı çıl<nuş kabul elıııenı. İmıııılıı birlikte
büttlıı farizıtlan işlemekle Allah'a iıaat eden kimse biıe
j0 Ehlı HanHC. •,t.F,kJtu'f.f."J.:be.r ... (lıniı!H .••.u.m'm U.:~ Eseri ı.;ın~)..
,.... Musı•f• 07.l•ıanhul. 19l<ı, • 67.

S1 l:.ln) J·huıif<. ıo.g.o .. •· 69.
>ı tık. Eb!\ Hoııif<. ·.ı.J'ıJ:Jnı'/.EJ;bllr•, s. 69
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göre cennet ehlidir. İııı;ın ve aıııcli teıi(cdeıı kimse ise.
kafir 'c cehenneııılikıir. imam buhındugu halde.
fariıalann bıt7.ısını terkeden kimse. günalıkar n1üıııiııdir.
Onun azap görmesi. yahut ııffedilmesi Allıılı'ın dilemesine bağlıdır."<J
Ebu Hanife. ınulıııısar otaıı Aki\id ve Kelıım
olan ve do~udıııı
Islıun inanç sistenıini boaııaya ve doğnı bir şekilde diıü
ıuıJaıııa \"C ı•onıııılanıııya engel o\abilecel< olan göri\ş ve
iııııııç sahiplerine değişik ce,·aplar vennişıir. Onun
nsillelerindeıı anladı~ıınıı kadarıyla bu çabası, sadece itird7. alanıyla sınırlandınlaımız. Yerine göre Müsliiınaıı
lann din aıılayışııun sağlıklı olabilmesi için istikanıct
verme babında da göıilşlcr sarfeui[ıi görlUıııektcdir. Biz
yukanda önemli gördiigiııııüz \e bugün de lıiila güııcel
liğiııden bır şey l<ııybetıııeycıı bazı koııul~rda onun ne düşündüğüııc değindi!<. Özellikle günümüzde islam dilşiin
cesi alaruııda onaya çık.an yöntemsel bazdııki kiııu sonın
laı-d ce\'ap bulııuıda omııı kelıım ınirıısıııdan yıımrlıı
nabileceğinıize iş.ırct cunişolduk. Risiileler okundtıAunda
gönUecekrir ki. "Sistematik J...'elam"ııı ilk defa onun rarıı
fııtdan teıııclleriniıı atıldığı kabul cdilecel<tir. Bu ımıkale·
den kasdıııuz. dotrudan Ebu Hanife'nin kelanu gör\lşleri
ıu incelemek olmadığı için çok fazla detaylam iıııııedik.
Sunlan lı,ıtırlattıkıao sonı<ı. şimdi de asıl konumuzun
ıkinci kısnuru oluşturan el-Fıkhu'l-Ekber adlı escnıı senet
ve metin leııkidı bal<ııııınd;ııı iııcclcıuııesiııc döııebiliriz.
ris<Ueleriııde keııdi döıı.eıııinde yaygın

ll. "cl-FJKHU~EK.BER" ÇEVRESiNDE

YAPILAN BAZI TARTIŞMALAR
Bilindiği gibi lıruim-ı Aaım lakabı ile nuı'rüf olan Ebu

eserleri. yaşadığı
rivayel tarikiyle başkal~ıı

Haıüfe'ııin

çağın rulıuıııı uygtuı olımık

ta rafından nakledilmiş

\'C
da bu.e kadar intikal
eııniştır. Zinı o asırd;ı Miislıiıııanhır kitııp ohınık elierinele
yıılıuı:ca l<ur'ıın-ı Ketim'in bulıınıwısıııı ıır7.u ediyorlanlı
Bu asırdmı itibaren filiı.nlcr, Ht. Peygamberin hadisteriıli
yıızııııığıı ve fetvaları roııhııııağıı başhıdıhır. Buıılıır daha
çok, milçlelıidin kendisi ıııüracaat eunek için hazırladığı
notlar kıtbilinden oluyordu. Buıuı , Ebü Hmüfe döueıninde
yıış;ıımş olan baıı ılliınlerin kaleme aldıklan de~ uoıları
şeklinde orıaya çıkan risiilclen örnektir Bunlar arıısında
şu çııbalıır sa)'ıhıbilir: Omeğiıı. Ömer b. Abdülıızi:t. (ö.
ıo 11719) ve Zeyd b. Ali Ze~ nelabiduı (ö. ııın.ıoı
Kaderiyye fırkasıııı elcştirıııck içiıı birer risalc
yııznuşlıı rdır. Bınılıını ek olarak Hasan-ı Basri'ııiıı (ö.
1 101728) Ömer b. Abdülaziz'in rislllesınc cevabeıı yazdığı
'Kader ıisalesi' ve Cafer b. Mııhıımıned es·Sfidık'ın (ö.
148176;) kendi döneminde }aygın olan Kaderiyye.
yetiştirdiği ö~rerıcileri kıınalırlıı

' ' L::blı IJ.uıiJ~ ..."/.ftıl·ınet". (lıllaılH .\ıaın'ıu Uq l·:s~1i ~ı;iıltk).
bul. ı9~1. s. l<Q.KI
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RAMAZAN AL TlNTAŞ

Havfuiç ve RavMız'ın gulatııu reddeden risMeler yazdık
lan biliıunektedir. 54
EM Hanife'nin ıamaıurıuıa kadar intikal edel\ bilinen eserleri -Müsned hariç- el-Fıklıu'I-Ekber, el-Fıkhu'I
Ebsat, el-Alim ve'l-Müteallim, er-Risale, cl-Vasiyyess
Kelaın ve Akilide dairdir. Biraz soııra değinece~iz gibi,
bazılan, Ebü Hanife'nin kendi el yazısıyla zanıanmuza
kadar gelen eseri yoktur, diyerek ta'rizde bulunmaktadu·
lar ki, ~u her şeyden önce lm!inı-ı Azam'nı ıaşıdığı künyeyc aykındır. Hanif, Irak lügatnıa göre, bir çeşit yazı
takınuna denir ki, Ebil Hanife bunu devamlı yanında taşı
dığırulaıı bu künye ile küny~miştir. Yoksa lmam'ın.
Hııııü veya Hanife isminde bir çocıığundan hiçbir kaynak
ba hsctmeı.)6
· Ebu Haııife'ııin Akliid ve Kellinı'a dair görU.şleriıu
risalelcri konusunda genel l<aıu, bu risiileleri
bizzat kendi eliyle yaımadığı, ôpncilerinin notlanndan
oluştuğu yolmıdadır. Halbuki istisnai durumlar da vardır.
Ebu Hanife, kendisi hakkında Mürcie'den oldugu
hususundaki suçlamalan reddetmek için Basra'lı aJiın
Ebu Osman ei-Betti'ye (ö.l43n60) hitaben er-RisAle adlı
eserini bizzat kendisi yazdığı rivayet · edilmektedir.S7
Tarihi kayıliardan O~rendi~imiıe göre Ebu Haııife'nin
yul<anda söz konusıı etti~iıniı risli.lelerden ayn olardk
fıkıh konulaona dair 'lGtabu'r-Relm' adlı bir eseri oldıı&u
biliıuııektedir.sı Öte yandan İbıı Nedim (ö. 385/995) elFihrist'inde "Kitabu:r-Redd ale'l-Kaderiyye• adlı bir
başka eserden balısederse del9 bu eser büyük bir ihtimalle
AbdUlkahir ei-BağdMi')lin işaret ettiBi gibi el-Fıkhu'l
Ekber'in diğer bir adıdır.60 İGtip Çelebi (ö.l067/1657}
ise, er-Redd a'le'l-Kaderi)•ye'ııin Eb(l Haıı1fe'ııin tonıuu
isınail b. HarnmAd'a (ö. 212/&27) ait olduğunu zikreder.6ı
açıklayan

•·&·•··

ı
!o .

54 bk. SajjdAdi,
s. 363.
SS EbO HNıifo'nin bu bef risllesi, ınllsneclcrinde vo omın haicltında
yıızılmıı men lkıb kiıoplarıııd• yer a!Mı itikodi konulan kol•m kitı'\ pluuun geleneksel tertibine g6.re Seyitiılde tarafından Us\iiO'I·
MOnife odlı eserde bir ıırayıı getirilmiltir. Bu eser, lıy.. Çelebi
t.'\r:\fınd~n tah.kik ve ltrtOınc edilerek bir fttftda. yaymlaamışbr. bk.
lleyazl%~ Alıme<l b. H>.<en, d·Uri1V1-Miintf• lı'l-/m6m E:bt
Hani(., (tahk. ve. ter'C. liyM Çelebi) b t141bul, 1996. MCelliliıı
"/lô,ôtü.'l·Uerdm n#n ib6rôti'f.. /ntdm" adh eseri i~e, ·u.ıQ.li'I
Miinif•"nin ker!mct ve istidroç bah$ine kadar olan bölümnnon Şti'
hi dir.
56 Heyıeml,lbn H•~r. M•nfıkıb·• lm6m·ı Azam, (~v. Alunet K•ıad\tl),
Ankara, 1982,.,. 53, 214.
57 Sozgin, Fl»d, Guclolchıe du Aroblıchcn Schrltlrumı (OA.S), E.J.
Bnll; Leidcn, 1967, ıır, 32.
58 Hatib el-Bağdldi, T6rfhu 8atd6ı. XIII, 342.

59 llın Nedim, ei-Fihı·isr, •· 2&4.2&5.
60 Ba§didi. AbdOikAhir, Usülı7'd-Din, ltt•nbul, 19~8. s. 308; n. mlf.. elF•rk, •· 323.
61 Kltip Çelebi, llocı Hl\life Mu•tAfa b. 1\.bdullah, K•Tfilz.Zunün. AnJuıra, 1941, I, S39.
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Bu makalemizde söz konusu edccegimiı ei-Fıkhu'l
Ekber acllı risMeye gelince, bazı kimseler bu risffienin ona ·
nispeti komısunda ştıplıeler uyandırnıakta ve bu risaJeniıı
ona ait olmadığını ileri sürebilm~ktedirler. Bunlar,
degişik fı.rkalara mensup olan, ehl-i sünneliıı görüşleıini
bozmak isteyen körü niyetli kimseler olabileceği gibi,
tamamen bilinısel bit ziluıiyet taşıyan iyi niyetli araşıır
macılar da olabilir. Bir b~ iddia sahiplenne göre,
tanıarn el-Fıkhu'l· Ekber, Ebıl H'!Illfe'ye aittir, ama. sonradan bu eserin muhıevasına mücWıaleler yapılarak onun
döneminde olmayan konular eklenmiştir. Biz bu
makalemizde her iki göıi.işUn iddialannı anışıırmaya
çalışacaıı:ız.

A.

el-Fıkhu'l-Ekbcr'in

Doğru

"el-Fıkhu'I-Ekber'in
arasında

Ebu Hanife'ye Nispcti

mudur?
Ebu Hanife'ye

ııispeti, uleına

tetkik ve bahs koıııısudur. U lema bu eserin Ebü

Hanife'ye ruspetinin dogrultığu konusunda ittifak etmiş
değildir. Hatta Ebu Hanife'ıun en hararetli taraftarla n
olan ve onun eserlerinin sayısııu ziyadeleştimıek isteyen
ınuhlpleri bile bu hususta inifak iddiasında değildirler,"62
diyen Muhammed Ebu Zehra'run görüşü, oesnel bir
yaklaşım olarak gOıiilmenıektedir. Zira el\1-i soımet ~Jim
leri arasında bu rislilenin EM Hanife'ye aidiyeti konusunda hiçbir ıaıtışma yoktur. Tartışmayı başlaıanlar.
Mu'tezile ekolüne mensup olan kimseleıdır. Bczzaı! (ö.
827/1424), Onlü "Menakıbu Ebi Hanlfe"siııde gerek eiFıklıu'l-Ekber ve gerekse el-Alim ve1-Müteallinı adlı
eserler konusunda şu şekilde bi~ savunma yapar: "Ebii
Haıılfe'nin tasnif edilmiş bir kitabı yok diyecek olursan,
ben de cevaben derim ki, bu Mu'tezile'ninsözüdUr. Onlar,
Ebu Hanife'nin tım-i Kelamla ilgili hiçbir kitabının
olnıadı~ını iddia eınıektedirlcr. Bundan amaçlan, elFıkhu'l- Ekber ve el-Alim ve'l-Mütcallim adlı eserleriııin
onun olmadığım ortaya atnıaktır. Halbuki (Ebu Hanife)
bu eserlerinde Ehl-i SUMet ve'l-Cemaat kaideleıinin
çoguDu açıklarnışur. Mu~ezile'nin davası, onu kendilerluden göstermek arzusudıır. Onlar (Mıı'tezile) bu kitap
(el-Fıkhu'l-Ekber), "Ebfl Hanf[e el-8uhar1"nindır,.derler.

Böyle bir iddia açıkça hatadır/karıştırmadır," diyen
Bezzazi, "ben bu iki kitabı (ei-Fıklıu'l·Ekber, el-Alim
ve'l-Müteallim) da Allruiıe K\lrdllmadl hattıyla gördüm.
Her ikisinde de bunl.ann Ebil Hanife'nin oldu&unu ymyordıı. Uleıııliruo çoğu bunun üzerinde biı:leşmişlerdir"
göriişiine yer verir.61
EbO Hanife'nin mütekellinı oluşu ve el-Fıkhu'l- Ekber
risfilenin ona aidiyctiyle ilgili olarak bazı iiliınierin

adlı

görüşleri şunlatdır:
62 Eb6 Zehr!, Oıl Hanife. s. 193.

63 Kerôerl. Muıdkıbu E:bf Hanf(•. ıı. ın. 161 ·1 62.
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Ca'fer et-Tııhavl ((\ 321/933), ".-1kidetü'ı
Tohôvivve'' adlı eseıiııin girişin,~: "Bu (\nunecin meşhur .
fakihleri olan Ebü Hanife. Ehıı Yusuf (ö. 183n09) 'e
Muhaııuned b. Hasan eş-Şeytıaııi'nin (ö. 189/805) göıilş
leıine göre ElıJ-i SUnnet ve'I-Ccmaat alddesiııin bir de~cr
ıeııdirıııcsiııi yapııc;ıwın" şekliııclc başhır."" Talıavi, Ebü
Hanife'rıin iyi bir ıakipçisidır. Bu ıisaleyi şerheden Ebu'IIzı (6.792/1389) ıse. "UsUiü'd-Din ilmi iliınierin eıı şc
reflisidlr. İlınin şerefi. mahıınuıı şerefiyledir. O dıı funı'
fıklııııa nispelle el-Fıklıu'l-EI.her'dir Bundan dolayı
Ebii Hıınife diıtin asıllannıı daiı sÖ7Jenııı topladıgı evr;ı 
k~. "ei-Fıklıu'l-Eid.ıer" demiştır" şelliinde bir açıklaımı
gelirir.6~

Alıdiilkabir ei-Bağdaüı (tU29/IU17) ise. UsiıiU'd
Din adlı eserinde Ebfı Hanife'yı ılk kelııın ~ linıleri arasın
da sayıır ve onun "ei-Fıkhu'l-Ek.hcr" adııu verdiği bu ıisıi
leyi. Kaderiyye'yi red için ya7ılıııış bir eser olarak kaydeder6<1

Etıu'I-Muzııffcr ei-İsferii)• i ni (ö.47 1/ 1078) ise. eiAiinı \'e'I-Müıealliın adlı

eserin Ebll Hanife'ye ait
ay nca bu eserde tlhM ve bid'at ehlini sustun:cu
kesin deliller bulunduğunu söyler ve mluısıııdan dıı Ebu
Muti' el-Belhl(ö. 1\J\1/814) ri\'avetiyle gelen ei-Fıklıu'l
Ekbe~ın giivenilirliğinin sahih bir isnada dayandı[:ıııı
ekler. Aynca. ehl-i bid'au redrt~unek içın yat.ılıııış olan
ei-Vasıvve isıııılı risiilevi ele Ebı'ı Hıuıife'ye ıııspcı
eder. Milellife göre, eı:rıldııı'I-Ekber. el-Alim ve'lMi\leııllinı
I'C
el-Vasin•c isimli eserler Ebiı

oldu~uııu

HaniJc'ıuııdir.67

Eh lı Yusr Muh ı\lnıııcd cl-l'ı"t.dcvl (ö. 49:ll 1099). clAlım \C'l-Miilcallim. ei-Fıklıu'l-Ekber gibi eserleri Ebiı
Hanife~ e

ni spet eder. Onun

bıı escrlerı.

sapılclıırııi görüşlerini sustunııal<

ehl-i bid'm 'c

ve diniıı teıııel inanç

esaslarını ö~reııııek

için kaleme aldığını d;ı t.ikredcr.6~
Kelam lıilgiıu Ehu'I-Muin cul'escli (o. 50811 ı 15) gibi d<ih<l pek çok ruını. eserlerinde
Ebll Han!"fe'ııin lıcm cl-Alim ,·e'I:Miitcalliııı ve benı de elFıkhu'I-Ekber adlı eserlerine :ııılhırda bıılımmuşlardır.io''

öıe!le.

iinlü

Mfıtmidi

Butün bu görüşler ei-Fıklıu'I-Ekber adlı eserin
İmaın-ı A'z~ın Eb\ı Haıı1fe'ye ;ıiı,olımısı konusunda göriiş
64 Baherti, Ekm:ludcHn Mulı:ı.rnrncd lı. Muh~mmcc.t. ~erhu Atftkcı
Ehll's·St1rtne ve'f.('~:.m6n. ( ti\hk. :\ .\\1\!kin). KuvtyL, 19t<9. s. 22.

GS l'..hu'l-rıı: Muh:ımıncd h. l.t1.ınMin. Set'hrt'I~,U:fdc:ıi'I·1'<ıhlivf)'JV.
Boyt\lı . 198~.•. 69
6G tık. lhğdidi, .-\hdUikilltiı.t '~ü/il'd·llrit.

$...

JOX.

· G7 hi\ 1,rı:ıiıyini. ı :hu'l-~luıancr. ,~ı·1flh(it fi'tl-t>lrr. (l:,hk. l\ı:ııwl Yu-

>uf oı-Hut ), U<ı'>\11. 1n.\.'· ı~4
68 P•ıdc\'i. U.<ıUMOin. s. 3-4.
69 !\<><fi, Etıu•ı-Muin. Tebxwoın"l-l'..'tfıllr.. (Rff. 1\lk<ıin Atoı·) .•\nlıır:..
ı 993. ı , 39.

birliginin var olduğıımı bir dclildir. özellikle de mUellife
nispeti baknınndan araşıırdıj;ııııız el-Fıkhu'l-Ekber. Ebfı
Hanife'ye nispeti dofıru olm~kla birlikte. diger risaleleri
de göt.önüııde tutularak söylemek gerekirse. tanı bir
kelam risfılesidir. Ebfı Manslır el-Mıitllrldl (ö. 333/944)
gibi bir büyük kelam bilgiıu bile "Kitıibü't-Tevhid adlı
esenıli n muhtevasından öğrendiğintiı.c göre. kelanıi probl~mlcrçenesindeki amşunmılannı. bıışı;ı

Ebu H;ıııifc'niıı

ei-Fıklıu'I-Ekber adlı

nsalesi olııı;ık üzere. oııuıı diger
ketanı risiileieri üı.crine bina ctıniştir.ın Bu bile.
nsatelerin hem güvenilirlıi;ine ve hem de lımlın-ı Aıam'a
;ıidiyeliııc deliilet eder. Taın bir cedelci olan Mıitliı1di'niıı
başlıc;ı çabası. Ebiı Hari'lfe'ııin görüşleri için felsefi bir
temel ortaya ko) mak ve bu ı,>öriişleri skolastik bır akıl
yıinılme ilc desteklemektir.

B.

e i-Fıkhu'l-Ekber' in

Bakımından

Rivayet

Zinciri

Tablili

ei-Fıkhu'I-Ekber. Eblı

Hanife'nin ilikadi konulardaki
özlll bir şekilde \'eren ve Kelaııı tarihi açısın
dan değerli. özgün bir çıılışmadır. Tarihi kayıtlardan
ö[:reııdiğinıize göre bu eser bize çeşitli rivfıyetlerlc
gclıwektedir. Bunlardmı biri Eblı Hanife'nin oglu
H~mnuıd: diğeri ise, öllreııcilcriııden Ebü Muli'
elH;ıkcııı b. Abdullah el-Belhi kanalıyla gelmiştir. Islam
iiieminde oglu Hammad k:ıııalı~·ıa gelen rivaycı eiFıklıu'l-Ekber: öğrencisi Ebiı Mtıli' l<ııııalıyl;ı ge len
riv5yct ise ci-Fıkhu' l-Ebsat diye şöhret bulmuştur. Bazı
Sau'lı araştımıacılar -ki, bm11ann başında miisteşrik A. J.
Wcıısinck. l.. Gardet ve M. Wa\1 gclnıcktedir- Ebü Mııti'
kıııı~lıyla gelen ııOshay;ı ci-Fzk/ıu'L·Eklıer I. H;ınıınııd
kaııalıy In gelen nüshaya ise. ei-Fzklw'I-Ekher ll adını
,·cnııekıcdirlcr.7ı Ö;.elliklc Wcıısinck ,-c Waıı. Eb(ı Mııti'
ıil'ayetiyle gelen ıılislıanııı Ebiı Haııife'ııiıııısıl göıilşlcriııi
arıctLiğiııi ve dolııyısıyla kendi hayııuııdaıı çok soıını
kaleme alınmış olaınayacağııu: Hnııııııad ri\'ayetiyle
gelen nüshanın ise dilsel \lslup ve nıııhteva <ıçısıııdmı X.
yilzyılıı ait ol;ıbileceğiıti beliıtmcl<tedirlcr. Mlielliilcr bıı
göıüşlerini. ömeklendinnelcr yo luyla da delilleııdirnıcye
çalışırlar. r.
görtlşlcriııi

Matblı ve y;ıznıa bu \ıer ild rivıiyeı arasında senet ve
metin açısıııdmı bıw farldılıkhır buluıunakıadır. E,·vcliı
senet açısından bu iki faıklı ri vayeli tahlil edecek olursak
önOnıiize şu gerçekler çıknıaktndır. Bc~·fi,.i:didc (ö.
7U h~. ~l~ı\\lt·idl. f.h\) Man.slır. l;,'ttcihu't·1c.·ı·l:id, tt:ıhk

lhdc\1). lk)n•.

ı

Ftlhull;,h

no. •· 26J-3l<l.

71 hk \\'ı:n.sııh:k. .-\. J.. TM Mti:dım ( 'rt~eJ. (.'ımıhrid~,:. ,Y;\2 . .•. 102~
1'24: \\:';lU. W. ~ı,mısuın.:ıy. hdtnn 1Jii~·rlnc:ec,·;,;n Ttı.sı:d:/.,:M /Ju,:rl.
(t;ı:\' 1::. Ruhi Fıı}l:ıh). Aılk:ıı:ı. 19~1 :~· 1Cı4~1M•, J7 L 1751 ~.12-3.\5.
354-'\57. )!)l. J.. Oatdet~ <r. M. Aıı.awati. lnuodııcuOt'l uiCJ 1'ftnhlf!l'-'

P•ri.., ı970. • l.l?-143
kt1. W.:n~iud•., a.s-~.• s. 264; W nu, a.g..:.. ~.

.1/n.<HI•ıur~<ı.
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1098/1687) ci-Fıklıu'l-Ebsar ve el-Fıklıu'I-Ekbcr adıru
taşıyan bu iki nüslıanın rivayet zincirini şu şckılde vermektedir: Ebu Bekir Muhaııuned b. Muhaıruued clKiisiiru. Ebu Bekir Aliieddin Mulırunmed b. Aluned es·
Semerkaudi. Ebı\'1-Muiıı Meyıni\ıı b. Muhammed cnNesefı. Ebü Millik N;ısnin b. Nıısr ci-Hutıeli. Ebu'I-Hasan
Ali b. Almıed ci-Fiiıisi. N ıısııyr b. Yııhyıi el-Fal<i h. Ebu
Muti' Hakem b. Abdullah el-Bellıl. Jbralıiın cl-Gfıri"uıi.
Ebıı'l-HaSiln Ali b. Ahmed el-Faıisi. Nusa1 r b. Yahv;i. ibıı
Mukiltıl (Muhammed b. Mukatıl er-Razi) isiını b. Yusuf.
Haııuuiid b. Ebu Hanife.71

etınekıedirler.

13u bilginierin

baş!nda

Hint-ah

kılDsından

modernisı isiMıncı Şiiı li Nu ' ınaııl (ö. ı 332/1914)

gelmektedir. O. el -Fıldııı'I-Ekber'in muhtevasında ) er alan
cevher I'C ara?. gibi felsefi teıinıleriıı kullanılınasını
Halku'l-Kuı'aıı ıll\:selesine geniş yerverilmesini sonr.ıdan
ilavelere ömek ot;ırak göstenuektedır.•ı Bir başka Mısır'lı
düşilnllr Abmcıl Emin (ö. 137311'.15-IJ. el -Fıkhıı'l·
Ekber'in nıuhtevasıııa sonr~dan bazı ilaveler yapıldığmıı
dair kuşkulamu ılile gcıinnekle birlikte. açıkça bunlıınn
luıngı kelaıni ve l(·lscfı problemler olduğu konusunda bır
göıiiş orta)·a 1<01 :ımaırıaktacbr ·~Ali Sanı i en-Ncşş;ir (ö
I'.IKO) ise. ei-Fıklııı'I-EI<beı'de yer alıııı: cevher \C anıl.
Aı1ılaruıdıı ibuü'ıı-Ncdim, Abdülka!ıir ·cı-Bağdadi.
Ebu'I-Muzaffer el-lsferı1yini, Fahıi\'1-lslam Ebu'l-Usr ei- gibi felsefi tenıuııolojiye ııit olan kavnıınlıınn mütealı·
Pezdevl, Eb(l'l· Yusr el-Pcı.devi ve Ebü Şiica' en-Nasıri hirin döneminin bir ünlıırı olduğunu savunur. Yine. oııa
gibi ilk dönem fılimleriılin de bulunduğu müellifler. Ebiı göre. ma'iyye ve şey'ıyye gibı kclanı terimlerı de
Hanife'ye "el_Fı.klıu'I-Ekbcı'' adlı bir rlsale ııispeı ettikleri nıulıtemelen ıneıkur eserin nassına sonradan eklenmiştir.
halde "el-Fıkhu'l-Ebs;ıt"ıaıı sö:t. etınenıişlerdir. Ebiı Zi r,ı. cevher. ara7~ had ve benzeri ısulahlar henüz Eblı
Mansür ci-Matüıidi. Abdiilka!ur ei-Bağdııdi. Ebu'I-Muln Haıufe'ıliıı dönenıiııde biliıımeınektedir.n Gerçekten Ç<ığ·
cn-Neseli gibi müellifleıiıı ci-Fıldııı'I·Ekber adı ıu .dkre· · dıış Islam düşümirteıiııin bu iddıaları dojiru ınudu(>
derek yapukhın alıııtılıırda sOzil edilen her ıki ririiyeun de Makalcmıt.iu bu ıııcrlıalesi ııde sö;.l\ edilen iddialan
anı şu nıcflğız.
bazı ıııulıtcvulanna mstlauınakta, dolayısıyla bu iki
a. C evher ve Araz Mes'e lcsi
rivaycli ayıu isimle andıklan aıılaşılınaktadır. Ay nca İbn
Abctülber" ci-Hııtib ci-Bağdildi'~. Nuredilin es-Sabuıü"·
Bilindiği gibi Yuıı;u) fclsefesiııe ait eserlerin bllyük
ve Ceın5ledd1ıı ei-Konevi77 tarafmdaıı Ebu Hanife'ye bir bölümünUn belli bir sistematik çerçevede ço~unlugu
atfedilen gönişler cl- Fıkhu'I-Ekbc ı'e uygunluk göster- Abbasi 1-hılifesi Mc'ınuıı (ö 198/lHJ) döneıniııde~ yani.
mektedir. "1cnidob kitııplmıııda da Ebü Hanife'ye ci- miladi dokuzuncu .1 üq ılda tercüme edildiği bitinınektc·
Fı.klıu'I-Ekbcr adlı bir eser ılispcl cdilınel\lc. fakat mdlcrdır Bıı tmihsel döıır.mdcn yola çıkan Şibli Nu'maııi gibı
dcn söı cdilnıeıııektcdir. .İbn Teı'ınirrc" ve Katıp bazı mi.icllifler. Ebiı Harıife'ıun l son67 yıllannda vefat
ÇeletıP9 ise el-Fıkltu'I-E.I{\)eı'in rıkisinin Ebu Muti' el·
etriğiııi hesaba kaı:ıra.k bir tıık.ıın felscli temunolojirun
Bel hi olduğunu kaydetmekiedir....,
onun yaşadı~ dönemin kllltürel hariıasııu etkılenıe
C. el-Fıklıu'l-Ekbcr'in Mubtcvasına Yönel- gılcüoi.i çok ed<en ı-e hatta zayıf bulma gibi bir saruyoı
kapılabilıııişlerdir. ı !albuki Araplar, birincilyedinci asnn
tilen Bazı itirazlar
onalarmdan hemen önce, lrak'ı feıheıtil<leri zaman,
Bazı Ç<ığdaş Islam di.işilııiirlcıi el-Fıkhu'l-EI<be(in Ebfı
Helenislik ilmin cıııılı bır geleneği ile karşılaştılar. Irak ve
Hanife'ye ııispetiııi doğnı kabul etmelde birlikte. bu
eski Fars inıparatoı1ıığunıın komşu bölgelerinde bir takım
eserin muhtevasında yer alıın kimi konulan n onun döncHıristiyan okulu ve);ı üım.ersııesi ~;ırdı. Dalıa önce de
minde ıaru~nıa konusu yapılınadığııu \'e dohıyısıyla sonnıdan ekiemelerin yapılabileceği kanaatle_
rini ifade değindiğimiz gibi IJunlann en önemlılerinin başında
Clindişilpur geliyordu. Omda up ve diıü iliınlerin, Nastüıl
Hıristiyıııılarca öğrcııldiği bilirunektcdir. Dersler Yunan
13 f.k.'1·~iı:'ıde, /şii,.titl"i'J.Afetı1m, ·"'·Ci. krş. ~ı. ınU'.. fii-U.niW'I-.\HIIIi'/'i!."'
ıııbııbc ı ve felsefesim ihtiva ediyordu. Aynca Emevi!cr
26. 2~
döneminde up ve kimya alanına ait bazı eserler
74 lhn :\hı.lüll:ııı:r ~n-:\.:ını:ti. Eı'U Ömer Yu:;uf h..Aıhdııl1nh. ~l*lnııAt~
~•h il\!. 1950. s lG~.
Süryıınice'den Arilpça'ya da çevrilınişli . Diğer laraftan
1S H.~ııh .;1-Ba~ıtadi, Tm·1h1t lltrj!Utd, X LII, 31<3.
sarayda doktor ve ıııüşıh"ir olarak çalışunlan birçok
76 S;ıhuili, ~un:ddin. t:f·k"i{ÔJ'<J. Sii1-.')'IH:ıııiy.: 1\.11) l.:.ıldl Nım.4 '\2. \ r
g<ı) r-i Müslinı burokrat 1·ardı ki bunlar. Hclenislik
l<4h, 8\lh, 12~.. 171>.
dfışünceııin okııtuldııj:;ıı o döııeıniıı univcrsitclcnndeıı
71 f'uıh.:\'i. C:mAI.::&JU,. cJ.}..'ıJcjıd. SGk~ıuaıüy~ ~tp .. L:ildı
2J2ı, vr. 4Gh.

1\ını

. 1~ İhn T~yıniy:-.·-:.f)qr•r1 Tarin1:i'f·,~klı:e'u·Nukl. (ıı'jJ·. :\1. l~'Jrld Salim).

lôy"'l. 19~1. VI. 2G3.
79 Kütip Çclchi. J;Of(u':·lıımin. ll. ll:ı?.
~O !:k. {>vkük. ~cmı<:uin· .\. U.:l><k. "ei-Pıthu'l·f:.~bor" Tllt1<iyc n;yu.
tl<l V"kf' l<l:un An<ildoııcdisi (DlA). lsı:uıbuL 1993. Xll S44:
Çddli. h~-;uı. 'ılttMHidmrc·. (U.:yt,ı.i~d\d~. d~\.\(ıiCt'l·t\·HiniJ'~·). s .l7.

54S.

tı:2 Alul\cd ~nun, Drtlla'f.;,,.;,, h.1ıhil"c:. 1964. !L l?K

k3 Nı.::şşir. ,'\h Saıni, 1\·lımt'Ja ff/tc:fi Dl1~iincemn l.>cJfusu. (\'<'V.
<~ıu:.n Twı..;). l'l:t.:ınl)'..d 19'J?.l. ı~ ı.
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t::SÜ HANiFE'NlN KELAM METODU VE ·'EL-l'lKHU'lA!Kl:lf.R" ADLI ...
•• Bu bürokraılar, tahsil hayatJan daluı sesli dillendirir. Aynen o şö~ le deınekıedır: "clbo\'uııca elbette Yunan felsefesine dair bir şeyler . Fıkhu'I·Ekbeı:'de öyle meseleler göıı:tyonız ki. bunlar Ebu
ıın;Jıakkak okuıımşlardır. Sanıyda enıelektliel düzeyde Harı'lfe'nin ıısnnda ve ondan önceki çıığlıırda söz konusu
1·apılan tanışınalanı gerek konuşmacı ve gerekse t.ıruş edilmiş şeyler değildir. Eliııııt.de bulıın:ın kayııııklardan
;nacı olarak bu bürokratlanıı kauldıklan düşünülürse.
lliçbiriııde omın çağd~şlarıııclmı venı ondmı öncekilerden
ınn!ıııkkak ki, bunun tesirleri Basra ve Kufe'de kurulan
birinin mu'cize. keraniet ve isıidra~ anısındaki farkı aıılaı
fikir borsalannda yanlu yapacaktır Kuşkusırt bu tesirler, maya ı~şebbUs euigıııi gömıUyonız. Halbuki ei-Fıklıu'l
vazılı ve şifahl aklanın yollanndan birisi veya her ikisi ilc
Ekbe!'de şöyle deıı.iliyor: "Peygamberlerin mucizeleri.
birlikte de olmuş olabilir. Bir başkı.ı biliıımcsi gereken evliyaıun kerfuneti lıııl<tır. Fakatbaberlerde geldiği üzere
husus da Ebfı Haıılfe'niıt ayıu dönemleide yaşaııuş olan İblıs. Firavun ve Deccal gibi Allah düşınanlanıuı ait olup
Mu'te.dlc'ııiıı ilk ıeorisyencı düşüniirleıiııdeıı Ma'bed cl·
da oıılanıı şimdiye kadar vııkua geluliş ve gelecek buluCülıcııi (ö. 80/699}. Gayl<uı ed-Dımaşki {ö. l26n43).
nan hallerine ne ınu'cizc ve ne de keriimeı deriz. bu
Cehm b. Safvan (ö. 128n45) Viisıl b. Ata (ö. l3ln.t.8). luıcetlerini yerine geunne demek olaı\ islidr.ıçtır. Zinı
Aınr b. Ubeyd. (ö. 144n6t). Bişr ei-Merisi (ö. 218/8:13)
Allah dilşmwılanıı lmc.eıini onları dcıecc dereec cezaya
gibi önde gelen kimseleriıı b;ızılanyla muasır. öıe ya,ııdııı\ çekmek ve ılilıayet cezaya çarpıuak kııbiliııdeıı yerine
kıııuleriyle de de~şik konularda ıaruşnıalar yapuğı bilingetirir. onlar da buna aldanıp dalıa da ııııırhır. Btınlar caiı
mektedir.'' lll< dönenllerden itibaren eski felsefe ki· ve mümkündür."*7 M. Ebu Zelu11 sözlerine devamla,
wplanna ınutıali olan Mu'telile. Suriye. Mısu·. Fars ve cvliyawn kerameti. Imfirierden sadır olan hfırikuJade
Jnık'ta otur.ınlarla aym dıi7.eyde felsefi ve akli ilimleri
ha ller. olağanüstü şeyler arasındaki fıırkıı dair bir söıe o
bıli~ ordu. Suriye'liler ve Mısır'lılıır dojl11dıı. Roınıı
asırda cereyan eden ıanışııınlıır~ ıesadlif edeıniyoruz.
iınparaıorluğıuıun varisi olan Bizans deYietine tabi idiler
diyor. Müellife göre bwılar. Islam'da T<ısawuf meydana
OrJda Yunan ve Roına uygarlıgıyla kanşınış ve bütiln· çıl<Uklaıı sonra kelam bilgiıılcıi arasında bahis mevzııu
leşmiş bir k\ilt(ir deseıli v~rdı. Mtıhııkkak. söz konusu
yapılnıııyıı başlaıunışıır. Uleınıı. emıiş evliyaya Allah'ın
hav ıalarda yaşayanlar -Mıı'te7jlc gibi· bu kultür 'c neler babşelliğinden söz açular, erenterin olağanllst(l halmedeııiyettcn ell<ileıuııişlerdır."'' Kaldı ki Elııi Hanife gıbi
lerinden bahse daldılar. Bu cilıcı bizi. bıı meseleniu esere
ınilıekelliııılcrin de bıınd;ııı ctkilcıuncınesi ı·c luıberdnr
sonnıdan iluve oldujiu ıaıuuıuı götünııckıedir. Vcyahııt
olmaması. düşüıııUeıne/~ işte bu sebeple. ce~lıcr ve anıt.
eser. Mıitüridi ve Eş'aıi göTilşlerinc g6re o asırdayeniden
gibı felsefi tenninolojivc aıı ba~ı kaı·rdnılarııı el-Fıklıu'I
yatıluuştır.•~
Ekber'dc yer almasında yadırgaı~ıcak bir durum SÖL
Ebu Hanife'nin Lllht ve ıakva salıibi olması. tarikat sil·
konusu olmadığı gıbi. bu risaleıı.iıı sılılıaline de gölge
silelerinde önemli bir yeri olan C~Cer es-Siidık'hı
düşünilınüş olmaz. Çünkü antik ça~ yunıın duşünOr
(0.148/765) ilmi göıilşınelerde buluıumısı. oıııııı lıııyarııuıı
leıinden bazılannııı inaddenin kadim oldu[:ııııu s<ıı·ıııı
son iki yılında ıasawufa yöneldiği ve bu dönenli kaste·
malan kabul edilirse. muhakkak ki. ınaıel) alitıne eevııp
derek, "iki vıl olmasaydı :\'u'man helfık olmuştur• dediili
verebılnıck içiıı kelam devreye girecek I'C cevher ve anıı
şek! inde b;ızı iddhıların ileri slııillmcsine ıenliıı haıır
gibi komılıırııı hadisliği tat1ışılııcaktır. Kclanı biliıniniıı
lamışur. Ancak yaşadığı yıllar 4Uıı ve lakva dönemi
gayesı g01. önünde tutulwsa. cevher ve ar.ız gibi kavram·
olduğu ve t.asawufun ayrı bir disiplin lıaliııde henllz
ların kclama ginııeınesi anonnal. ginııesi ise gıı)·eı dog~ı
ortaya çıkniadığı düşiiniüürse~•. ııcaba. •evlivanın
karşılaıuııası gerekir. Zira kişiniıı itikııdi ııçıd~ın <ıleylıiııe
kerdını:ıi haktır• sözü. ıasawufa meşıiıiyet aJaıu açınılk
, e lelune olan şeyleri bilmesi, ei-Fıklıu'I-Ekbcr'iıı bır
isteyen çevreler ıamfındaıı el-Fıkhu'l·Ekber'e sonrııdan
gereğidir.
eklcıuııiş olamaz ıııı'l Bir başka açıdan böyle bir sözil
b. Mu'cize, Keramet ve İstidraç Gibi söylemek ya da bir takuıı Mrikuladc olaylara temas
Mes'eleler
eınıek illi! da problem orta)'a çıkıığı zııınıuı nu guudemc
gelir, bu Ebu Hanife'nin ileri göıiişlillüğünüıı de bir
Muluunıned Ebu Zclıra. Ebu Hanifc'ııin ci-Fıkhıı'l·
Ekber adlı risillesınin ınuhte\asına yönelniği eleştirileri ahimet-i filriluısı olamat mı'? Şimdi de sorduğunııız bu
sonıla ra cevap bıılnı;ıya çalışıı\ım.
ıııezun olmuşlardı

l<ı4 (h: nit hi Isi i)'ju h~kınız.

lhn Coh:Ol. Ta.ttl1klitn11·l~'ttftl>cı wı '/.
Hiilomu. (ıahk. Fu:.d S<)'yid) ll<ynıt, ı9&5. s. 61:WalL /slum
Dt11nnccıinm Te.stl.·I:UI D••m. ı. 1'29·'23l;. t\.umcyr. Y., /ıtom

Tasavvuf tarihinde lıicreıin ılk iki asrı. bireysel fclscli
dönemi olarak kabul edilir. Bu dönemde

ımırıada zülıt

Fıl:.«(e.·unin K.arnllklorı. (ı,:~v. F;.hNddin Olgtını:r), lıı:htnhüt. 199'2. ~.
ın-133.

~5 bl-. l:<rd<ri, M.,.~ ı., Ebi Honi(o. s. 201; N"'ir, !Jiom'tkı Ftds•fi
/)olfıinc.nln Dugllf/1, !, 330: cl·Mu'ı.k, <1·Mu~eıi1e, & 35-39
XG cl-~hı'uk el-Mu'ıclle. ı.4&.

~1 M. Ebu Zclır.l, !ll>ıi .Hwıi{o. " 194.
~~ M. Ebu Z.hrıı, Ayu• yu.
k9 \hunposıuluı, Musı.llı, "Ebü HMi(i:",
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RAMAZAN ALTINTAŞ

zOht ve ib;ıdetre ileri giden kimselere. zllhid. ab id. fcıklr ve
ni\sık gibi isimler venliyordu. MüsHlınan teert\bedc
hcııliz. kunııulaşmış tasavvııf anlayışnun geçerli olıııııdığı
bu donemde. bill!ysel felsefi manada yaşanan z\\ht hıı
yııunm kalbi, Basr~'da atıyordu. Bilindiği gibi. menşc'
itibariyle kclanı ve alllak iliınieri alanmda oldu[lu gibi
7.0ht ve tasavvuf ilimleri alaronda da eıı meşhur siına
Hıısıın-ı Basri (ö. ı ıon28) kabul edilir. O yıllarda zllhitlık. sadece Basra'da defııl. Jıatta Kufe. Medine v~ Horasan'da da yayılmıştı. S(ıfi lakabıyla taıunaıı ilk zat Küfe'lı
Elıii Haşim es-SM (ö. ıson67)'dir. Di[ler taraflan KOfe.
ınanevi ilimierin varisi olarak kabul edılen Ariimi kül\11riinün elkisi altında bulunuyoıı:lu. Bu tesiJ. Kufe ıtibt (tasavvuf) anlay ışında. ılahi sevgi konusunda kendiıli göstermiştir. Arfuu! klUtilrü ınlladi ilk alu asırda oluşmuş.
Yunan ve Fars felsefesinden olım do[lu felsefi d\lşünce
siniıı bir ıızantısıydı. Aristo felsefesi. Yunan tıp ve
kinıyıısı ile tran metafiziğinin bir seııteıi olan bu külıl\r.
Arapça'ya terc\\ıne edildiğinde gnostik nıeselelerde beııı
irfııni hayata ve lıenı de kelaırü dOşüneeye elki etmiştir.'''

ınayaıı

inkara

şartlanmış

kin\selerde tuhur eden
adı verilir'"
$üplıesiz sözünü eui~imiz bu hıirikulade olayiann Kur'an
,·e sthuıette temelleri varduY: Burası işin epistemolojik
boyuwdur. Eserlerirden öğrendiğimiz kadanyla akli ve
nakli delillerden istinbat yöntemiyle birçok aklde ilkesi
formüle eden Ebu Hanife. Kur'an'da o lgıısal düzevde
geçmekle birlikte kavr.ınıs<ll olarak geçmeyen mu'ci7..c: ve
keraıııet gibi kavr.ımlan niçin geliştireıncmiş olsun?
Aynca bu kavranılan, yaşadığı yüzyılda aynı zamanda
ıülıdl\n de kalesi dunıınunda olan Küfe'de yaşay an
t.ılhitlerden de duymuş olamaz mı'! Niçın bu ıhtiıııalleri
göz ardı cdiyoru:l'? Kaldı ki. Islam düşünce ıarih.iııde
ortaya çıkııuş ve ilk öneiiieri Ebii Hıınlfe ile çal:daş olan
Mu'tezile ekolil. peygamberin nübüvvetine dellllet etme
balwnıııdan nıu'cizeyi kabu l eder. Mu'ciıeden anladıklan
ayn bir ıanışıua konusudur. Onlann kahır ekseriyeune
göre ıııu'ciı.e. sadece. Kur'an'ın metin balılaınıııda i'caz
)Önilyle değil. sadeec nıes<1j )•önüyle sııurlaııdınlııuşur.
Bu sebeple onlar. bir takım kimselerde ccll!~ an euiği
söy
leııeıı kcraıııcı. sihir ve kehanet gibi M ri kulade olayDığer tarafuııı lucıi 1. ve ll. asırl;ırdıı yaşıımış olan
lan reddederler. Kacti Abdillcabbilr'dan (ö: - 4 ı 5/ ıoı.ıı
başta Üveys el-Kararü (ö. 37/657). Cafer-i Sadık ve Ebiı
öğll!ııdiğimize göre. lıicrl ll. yüzyılda yaşaıruş olan ilk
Haşim es-Siıfı (ö.l501767) gibi zahitler. Ebu Harufe'ııiıı
Mu'tezili dflşünurler arasında bu konu lar tartışılnuştır. Bu
ınuasın sayılıdar. Bu ve beıı:.zeıi zatlan n lıer biri tasawufun ana koıuılanndaıı herhangi birine ağırlık vemıişler ve tartı.şıııayı yapanlardan birisi de Cehm b. Safvaıı'dır 9l
Daha önce de işaret ctliğiıııi.t. gibi Ccluıı b. Safvaıı. Ebu
uısavvufi anlayışın temelini atıruşlardır. Hicrl ın. ve !V.
Hanife'ılin ınmlsındır ve onunla birçok kelanü tanışmalar
asırlarda kunıııılaşııcıık olan tasavvufa şüphesiz bu biıcy
yapmıştır. O halde lıliril<ulade olay ve olguların elscl çabalar büyük etkilerde bulıııunuşlardır.
M. Ebfı Zeltr.i'nın mıı'cize. keri\ıııet vb. gibi Fıkhu'I-Ekber'e sonradan Miitüıic:filer ve Eş'arller eliyle
solnılınuş olduğu iddiası. bana göre ikna edicı ve
haıi.ku lilde ol;ıyl~rla ilgi~i ıarhşıııalıır. Ebu Hanife dönc inandıncı değildır.
nıinde yoktu. Bunlar soıırııdau çıkan tartı şıııalardır. eic. Hz. Pcygamber'i~ Ebeveyniyle İlgili
Fıkhu'I-Ekber'de yer alan bu ve benzeri konular sonradan
Olarak Yer Alan Ifadeler Arasındaki
eklenmiştir. şeklindeki ifadelerine gelince, evvc!G
Farklılıklar Mes'clesi
lı5rikulilde olay nedir'! Bwnı tanımladıktan soıır~ M. Ebu
Zelırıi'ııııı itirazlanııda lı<ıklılık paı'uuıı olııp olınadı~ııu
Bir başka konu da Hz. Peygamberin anne ve babasııun
tartışalım. H arikulade ola)'. tabiat kanunlannın işlerliğıni
iillirctteki dunıınuyla cılal<alı olarak cl-Fıkhu'l-Ekber
dtırdurınal<. geçerlilijlini sekteye nğrııtınak ve tesirliliğini
nüshalan arasında yer ıılaıı farklı ifadeler sonınudtır.
geçici bir 1.aınıın için. belli kişi 1•e olaylara malısus olmak Önıek ol;ırak Resıllullah (a.s)'ııı ebeveyııi. Aliyyü'I-Karl
üzere durdunnak suretiyle ortaya çıkan ola~nüstü lı.idi  (ö. IOH/1 (ıll5)'niıı el-Fıkhıı'l-Ekbcr şerlıinde. "kü/lir
selere denir. Eğer harikuliide ohıy. ııt\büvveı davasında iiure'"J4; Ebu'l-Munıel~<i'ruıı (lll00/ 1592) ~rhinde ise
bullınan bir peyganıberi_ıı elinde zuh.ilr ederse, buna "mu'"cti!ıilivı'l: ılzere'<J.I vefııı ettildcri söyleıunektedir.
cize": All;ı lıu Teala ve sıfatlan hııkkıııda ınıırifct ve bilgi
salıibi olan. ibadet ve taı:tlcıra S\\rekli olarak riayet cdeıt
günah ve kölil!Okten daiııli surette kaçınaıı. ha:ılar.ı. 91 (;.nit bilgi içôn halonız. Tlll\atinl. Sadccldi:ı. S.·/.,'/.Ak4ıd. (1\az..
SAI<)'nliin trludtt~). lu~nhul 1 19Kl. x. 3i4·'\1S.
şehvet ,·e hırsianı dalmaktan uzak dııraıı velilerde.
92 Ön'lııelı;.Jı:ndirmdu iç:ia bak.ınıt. Tat\aı.ini. •.g.e , $, 314-31$; rur.:c,
peygamberlik davasında bolunmamak şartıyla ortaya
TU\(HI'Vıi(Ttmhl, ~. 2'2~
çık<trsa. buna "kerlimet": inıaıı ve iy i ıınıelle ilgisi bulun9.\ !;idi \hdül.;,:hhk h \hn><d. •'· ıtu~ni ti J:hovhı't-1'ntıid ,,.'/- ~di
lıfuikulade olaylıırd

"isridraç" ve "mekr"

w:'I-Mu·,.,:tfı. (luhk. :vı. ı-:ı .. Hudarri-~luhantm<,d
I:J<ıın). !;ihirc. ı96S. XV. 242. 2~7. 2~8-210
.

•t·1'ttnolthlldt

90 hk. >:<Şl:'ır. Ali

Sami. Mon6hiaı'l-8olınndo Mı1te{8ktırl'/./slrun.
B<)ru~ t945. s ~ı; !ol. Atili. FJıtft-Aiil. To.,owuf. (~<V. E. Deınirıi
A. Knr~ıl), l•tmıbul. 1996. 3 1; l'ürer. OsıııM, 1't1sovvu[Torthi. l<ı.uı·
ııuı. 199~•• 7(•.

198
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9 4 A!i)')1l'I·K>ri, Şerhor 1-'tthı'/.J!:kber. il<~ı·uı. ın4.
ıizDdc, Unilr;'J.•\Iüni(c.. ı. 143.
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Ziihidei-Kcvseri (ö. 1371/1')52) Resiilullah'ınaıuıe,·c gfı,eııilir bir somıca ulaşılması ınılınkıln olabilır Bı.r. bu
babası konusunda nıevcnı rivayet farklılıklanna. ınakaleınizdc gerek rivayetlerin ve gerekse tarihsel \Cride~nerek şöyle bir yonım<la bulunur: "Bazı el-Fıkhu'l- . !erin ışığında Hz. Peygamberin aruıc ve babasının ne
Ekber nushalaruıda. "Hz. Pe) ı;;ııııbeıin cbeveyni. "{ırı·at üzeıı: \·efat eımiş olabileceklerini arJştmıca~ıı. Bül\in bu
ılıerli tllmll.wür'' ibaresi ver ;ılır Fıtrat kelimesi Kiıfi
delillerden haıı:kctle hangi sonuca ulaşırsak. o sonuç Ebiı
)'azısı)'l<l "ıl~ 1-kllfr" {küf~) ı:ıhrifyoluyla dönüştfuillıne- Hanife'nin cl-Fıkhu'I-Ekbcr ;ıd lı nsı\lesıniıı h~ n:~-i
si kolay oldu~ı için isunsah )Oiuyla böyle bir hata işlen- nüshasındaki ibareyle paralellik ıır1. cdı)orı;a ıııuhıcnıckıı
ııııştir. Hulbuki ek serı nllshalarda. "ma mdıd ale'f.
dognmun o göniş oldtı~umı kaııaaı gcııreceg11
f(o[i·IJia/ilr ozertt (Jfmediler" ibaresi yer alır. Imiını-ı
islıuıı düşünce tarihinde Hı.. Pcyg;ınıberin mme \e
A'zaıu. Peygamber Efcndimı/.in anne ve babıısı küfür babasının atıireUeki dunııııuyl~ ilgili ol:ırak birçok kiı:ıp
üzere ölınedıler, diyerek "Bemm babam da senin baban yazılımşıır. Bu kouıı ile :ıhık<~lı olarak kclaıııi ekoller
da at~·tedir" şeklinde rivııycl ,·dilen hadisiıı sılılıatini red - ar;ısuıda ~·ine sayısız tartışmalar pp ıl mıştır. Bu ı.arıışdeUnişlir.~~<• Zira bir kişiyi cdıcııııenı ateşine atımı!< için
ımıların arkıı pl~ıııınn IlC) e daya ndığı konusuna biıw.
kesin del il gerekir. Bu husus :ııııeli bir konu o l nıadıgı n· sonra döııeccği7.. Aslındıı meseleni n ıcınciinde şu
dmı. l.tuıni delil ilc ycı iıırııck ıloğnı değildir IJı~~ıı Ullnıı düşünce ymın;ıkwdı r. Ku~;ı ıı'd;ı "nnlşnklerin rrcds'"•'
ile K~ınus'uu ş;\ ri hi Muhmıııııcd Mumwı eı-Zcbidl. cl- o lduklanııdaıı söz ed ilir. Dolayıs ı~ l;ı hiçbir mi\s lil ımınııı
lııtislır adlı escrinde şöyle dcnı~l<tedir: ei-Fıl<hu'I -Ekber'iıı
ruh ve fikir d\l ny;ısında. müle1·vcs bir bedenin
bir nllslııısıııı. hocam Ahm<:rl b. Mııstaf;ı ei-Halebi'de Mulıaııuııcdl bir nuruu nıecnisıııı kabul eııııesi gibi bir
gördüm Resülııllah'ııı ebeveyninin kllfllr üzere öldüğü. düşünce raımaz. Bundmı dolayı. Hz. Peygcınıberin
şekliııdeydi. Eseri ısıinsah cd,:ıı !<işi. "nı,'i matii ııle'l-küfr"
ebeveyni koııusıı islcıın d!işüncc t<ırihinde savunma
ibaresiııde buhın;ııı bırinci ııı:i'~ ı -ki, ma-i ııafiyedir- zıiid
ıelakl<isiııi öne çıkancı bir edebiy;ıı liıcratiln1 ohışnır.ıc<tk
tiııuıederek h;ı.:feımış, bö) kcc de el-Fıklıu'l-Ekber'in
düzeyde çalışınalımı konu olmuş! ur.
hataİı nUsh<Jiarı ya)'ılnuıı•a lmşlanuşur. Ayrıca. Mısır.

Diirii'I-Kl\!ubi 1-Mısriy:ı-c'de ltıılıınan en eski iki nüsha ile.
Medtlle'de Şeyhu'l-islam Anf Hikmet Kiitüphaııesi 226.
mııııarııdcı kayıtlı bulunan yiıı..· iki eski nilsha. söılerinı.i
zin delılıdir Alıyyu'l-Kari de Şerhu Fıklıı'l-Ekber'i
)'<ltarkeıı
bu hatalı nııshaya istinat ettiğinden.
Resiılullah'ııı cbeve)·ıu lıakkııwl.:ı edep dışına çıkmıştır. ..,,
Zıilııd el-Kevseri'ııin sö7jıufı ettiği Şeyhıı'l-islam Arif
226. nııınar.ıda kayıtlı bulunan ciFıkhu'I-Ekbcr ris<ilesi. benını şahsı küıüplıaneındc' de
mevcuttur. Kc,ıseri'ııin dediı•.i gibi bu nlislmda. "N=.
Hiknıcl Klltuphımcsi

l'evgomlıer'm elıwevm (ıll'ut ı/zere ı.-e(al

etmiflir: J~l>ıi
Talip ı.~e klif/lr ozere olnttl~tilr" ibarelerine r~stlıyonı'l_

görü\du1;ii gibi bir kelime ii'l.eıinde
karalaımılar/oynamalar yapılmış ve bu kıınılaına·
Jannloyıııınıahırın il:t.crine ":ı lc'l-fıım (t)" lafzı eklenıııişıir. Anlaşıldıgı kild~nyl:ı bu ıartışınmıııı. ibıırelcr
ü.ı:eriııde de fiili ınild~hııklere vanıbilecek boyutlll
sürdllıilldllg\1 ıınhışı lınııkıııdıı. Acaba hangi uüslı;ıdıı )Cf
<1lıııı ibare doğnıdur'! Gayet dnıiııl olcırak bımıd;ı yapı lımısı
gerel<eıı düııy;ı kUt\lphaııcleıiııdc bu\ıııımı yazma blltüıı eJ.
Fıkhu'I-Ekbcr nilslı;ıları knrşıhıştınlarak ı;ılıkikli bi r
ııeşrinin yapı lın;ısıd ır. O ıııkıırde ancak dcıha doğnı ve

Allla

ibareıle ııçıkç;ı

1}(, Hu hudiıc'ın .:o:rt'

v"· hı'dıl U\'ı-..ı-kl.uı. flıı ı..i..:~.:rl..:nJirituıo:,;i i\•in

hılı.ınıt / ~h·~li. "/ .:'mO~ı.hli ıl \lıın.·d h -\lınh:d. :\c.ıhi'JN Hııluiri
,\l,htcntın TvuiJ.ı .'Wırilı 1.-r-.·rı•trı,i, ltcıı..· \C ş.:th. ";inıil i\lim.>t).

·\ııkm. Wl') 1\' S.17-<W

Hz.
da

1·c bcıbahırıııııı
dununlanıını diğer bır bo~ unı
ilgilidir Fetret kclunesi sö·.ı1\ık1e.

•ctıl-i feırct"le

"birşeyiıı şiddetini l<.aybedıp gcvşcnıcsi I'C .ülyı.flanıası"
anlanıındakı filtiir nuıstanndaıı ismı olup. "t.aaf. gevşeme.
gücünü \'C tesirini kaybetme• ınımasına gelir. Fetret daha
çok. Hı. lsa ilc Ht. Muhıınınıcd (;ı.s) ;ırasındıı geçen
ıebliğsi.r. döııeın için kulhınılır. Bu dönemde yaşayan
topluluklara da "felrcl clıli" dcnır ... Su ay Cl(C açıkça
feırcı kelimesinin hc'ın so;luJ.. 'c hem de geleneksel
ı~ıııındald anianıları tcyıı cdilıııekıcdır "/:\· «lıl·i Kitab·
l'e~~am/ıerlerill arnsı ke.,·ilıltf!.i hillnem e: hlr hrile geldiği

hir {etrel zamanında. lıaktniZ .,izi! rasıilüwıiı ı:~ldi: ımlı
ve ac:1 hakikatleri sizi! bevmı eclıvor. Uıze. ne. he!iarelle
sevindirecek lıir tttilideci, ne i/ıtar ilC! l!OCtındıwncak lıir
uyarıcı gelmedi'' cl<mıewsiniz .Işte si:e.hem lıeşiı·o"müide
levici, lıem nezir•ııvarıcı /ılr Jlt!Vf(mllher geldi w .41/nh
herşflve ka<lkdit·. " 1111 '

· Aknid ve K . l:ıııı liıcml{iıiindc rcırcl dalıa çol<. bir
ortaya koy.duğıı ıalırife ııgmııımııış bir d~

pcygambeıln

\'elle karşılaş ın~ inıl<mundaıı ımıtırnın kal;ı n iıısanhırııı

dini

sonıınlııluğu

açısınd<ın

üzerinde

dunılmı

bir

k;wnımdır. İslam diııiııin varlığından lı<ıberdıır olnıııy<~n
'JK 9 ..·ı·l~' h..: 2~
'>')

hi.. ls:tdı.inı. R:iSJh ,..,t..\IUf~t•J,il ıi C;.,;,ı'/.J..'ıır'on, l,bnh\ıl. I'JJ.:CJ.
~ ~S!o!.lh,, M:a,vur.l.ısc;mi'l-.lwh. lk\rut b \". ol\-41 \"unloıOr.

"

91 hk.. lve\'~ri. /,ıihıd. ~}.JııJ.•cHIJın~:... tlıü t-l.ınil<. ..:-k\Jtm Y\!'1-~IOt..:·
•~hoı. !.:•Ilir<. 136~. ı. 6·1

Peygıınıberiıı ınuhıcreın ;ınnc

iımın-küfür bağtanımdaki

~Min. "h1tr•ı·. ı>l ·\.l,woıtoııl. ı'l'J4. XII. 47~

ıoos <ı-~h\it.k 19.
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l'e lslıiıuiycı'i kabul etmesi ıçın lıerluıngi bir daveıle
karşılaşmııyıııı

bir insanın öldürülmesi halinde doğacak
hukuki ncıice konusunda Ebu Hmıife'yeıuı aôedilen bir
rivayeıteıı anlaşıldığına göre, bıı meseleye dair ıaruşmalar
lı.icıi ll. (VIII) yilzyıla kadar uzaıur. J>eygmubeıin davetinden yeterince haberdar oldukları halde iman
etmeyenlerin sonuulu tuıulııcaklan hususunda itıifak
eden Islam alimleri fetret elılini çeşitli gnıplanı a:-ır
ınışlardır. ııc Buıuıın üç gnıplutoplaımık nı(unkündür: ( 1 J
Allalı'ın bir! i~ tekasıyla düşünüp bulan kiınselerdır. Bu
dunnnda olaıı insanla rdan bir kısmı hiçbir diııe dilbi ı
olınanuşlardır. Kus b. Saide. Zeyd b. Anır b. Nüfeyl gibi.
Bir kısmı bir diııc dahil olmuşhırdır. Tübbıı' ve kavnı.i
gibi. (2) Bu sııuflakilcr ise, ıevhidi tebdil ve ıagyir edip
şirki kabul eden ve kendisi için bir din uydurup tabiii ve
tahri m edenlerdir. ilk defa putçulullu ot1aya koyan Amr b.
Lulıay gibi. (3) Ne nıüşrik ve ne de muvalıhid olup bir
peygamberin şeriatine dahil olıııayıın, kendisi için ne bir
şeriat ııe bir din icaı ve i!Uir.ı' euneyip butüu ömrünil
gafleıle geçiren ve zihni böyle nıctafızik düşilncelerden
taın.ıııuyhı lııili bulunan kiınselerdir. lşıe bunlardan bu
üçiincil gnıp hakiki fetret ehJidir. Hz. Peygamberin aıme
ve babalım da bu grupta degerlendirilir.ıoJ
Kelaıni ekoller areısı nda

konunun bir b~ka boyuru da
bilmek .tem'i delille mıdir voksa okli delille
midir?" çevresinde dhğüınlenir. Eş'aı'iler. Allalı'ı bilmenin akli değil. senı'i delile dayalı olduğıımı iddia ederler. kanıt olıır,ık da: "Hiz re.vıll gorıdemıedikçe hiç kinıs~w
azap eımeviz"ıu.ı iiyetıni getirirler. Bu fıyete göre insanlar.
kendilerine peygamber gönderilmeden önce aıaptan
eıniııdirler. Dolayısıyla Hz. Peygamberin aıuıe ve babası
da Allalı'ı bilip bilmernekten sorurulu değildir
Mfitnı'id.!lere göre ise. şayet Allatı bir resul göııder
meıni.şse. insanlam Allah'ı akıllan yoluyla bilmelen
gereklidir. Bu konuda Maıllridiler. kaıuı olarak·
"IJıfnıedıgm şevili ardına dOşme: do~rıı.w. ku/all. [t.O~ 'ct
ko/b (akıl). hu11larm hepsi " şevden som111/u olur"''''
ayetini getirirler. Dikkat edilirse burdda kulak ve göziin
".4.1/ah'ı

akıldan

m(istağııi

kalanıayacağı

vıırgnlannıaktadır.

Çünkü, kulak orgaru, bem doğnıyu ve hem de biilll şe)
leri işiıebilir. Gö7_ lıenı doğruyu ve lıem"de biltıl olun şey
leri görebilir. Her iki organ da bağıııısız olarcık doğnı ve
yanlış olaııı bilbirinden a~ ımnıa1. Arıcuk doıru ve yanlış
akıl yoluyla il) ırt edilebilir. O halde ıııhkil~i ol anık bilginin kııyı~ığL ııkıldır. Bu göıiiş .wviycsinden baktığuııu.
zmıımı Hl. Peygamberin cbcvcyni, elıl-i fetret de olsıı.
101 lbildiıdi. ,\hdQik:lhir.l.".•ılli!"J·Drn. '· 328.
102 \"ıırd,.~ur. "1-"•ın:t". 1>1.\. Xll. 47S.
103 Z-:hidi. 'J'ı:c:nd·ı St,,·,h. 1\'. ~4.J-S417
JOı4 4 en-;\ i,.~ UıS.
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akıllanyla Allah'ı bilmek zonındadırlar.ıoG Samnın
soruna Ebiı Hanife de böyle bir mantıkla yaklaşmış olabilir. Çüıık\i o da Jsı:ırn davetinin keııdileriııe ulaşmadığı
kımselerin aluila Allalı'ı bılınekten sorunuu olduklanııa
inaıuyordu.ıo7

Her ne kadar ba~w Mu'ıezite ve Mı1tüıidıler böyle bır
olo:alar da MAtiiiidi çizgide yllru~en
Hanefi bilginlerdeıı lıazılan. bi'senen önce iınaıı ve küfıil
bilınenin ak.ıUa gerekli olınad~&ını sOyleyerek Eş'an1er
gibi diişl\ıuııüşlerdir. w

görüşü savunınuş

H/. Peygaınberııı ebe1 C} niıun küfür m(\ yoksa fıtrat
üzere ıni vefat ettikleri konusu İslam bilginleri anısırıda
ıartışıııalı bir konudıır. Bazı bılginler şu rivü~cuen yol~
çıkarak H:t. Peygamberin ebeveyııi hakkında Ebiı Hanife
gibi diişüıuııüşlerdir. Hz. Peygamberin aıuıe ve babası
lıakkında şöyle bir ıivayet ııakledilir. "Bir ııdaıu. Ya
Resulullah! Benim babam ncrededır? diye sormuş.
Resiılullah (s.a.v): "('cheııneındediı" demiş. Adam dön up
gidince Restilullalı, kendisini çağır.ırak: "Benim babıım
da senin baban da ı.ıehenneındedir" buyurmuşlardır. ı"'
Bunun. üzerine ŞII ayetin indiği söylenirliO: "l::v
MuJıamm•d! Doğrusu Btz, seni hak ile, mo;ıleci ve uyarıcı
olarak gtJndermişizdir. Sen, cehennemliklerden sorumlu
tutulmovacaksm. •ıı'
Bazı lsJanı

bilginlcnnin, Hz. Peygamberin anne ve
ktlfür veya şirk (izcn: öldüideri göıilşünc varınahımıda şu rivayet etkili olmuştur. Ebü Hureyre'dcn
şöyle rivayet edi lınişıir: Hz. Pe) gamber. aıuıesimn kabrini ziyaret ederek alll:ıılı. Yanındakılen de ağlaıtı. Sonrıı
şöyle buyurdu: "llunem için isliğfarda bulunmak
hususunda Rabbimdim izın istedim. Fakat buna izin verilmedi. "ııı Bu badisi seııeı açısından tahlil eden ibml'ICevzi (O .597ll 218), hadisin senedinde geçen Mulıaınıncd
b. Ziyad'ın güvenilir bir mvi olmadığını söylemektedir.
A)•ncıı )·ine bu tıııdisiıı rııvi zincirinde geçen Alımed b.
Yahya 'e Muhanııncd lı. Yahya'nın meçhul olduklanıu da
zikredcr. m Oörüld(lğil gibi seı\et bakımıııdaıı illeıli olan
bu hadis üzerine nasıl bır a.kide fonuüle edili(! Şayet
edilmiş olsa bile, böyle bir ilke geçersizdir. Çüııkll . .tan

bııbasııuıı

104 bl.. t;hU Aıha, H•'"'" 1>. Abdülmubsın. Rav;:or~'I·Bohwı-• F"iıroı;
he)'nt~'f·l:'~'cmn'C V'IJ'f.AMIIiddiyy•. Uı:ynıl , \.-ı.• $, 93 -99.
lV7 bl.. t::Mı H:uıil(, "cJ.I·ı41ı•'l·Eb.Ttll". s. 4~
1CH< Eblı At.hıı, ıı.g.ı!., s. 99 ·
t V9 Md•lım, Sohıh,

lrn•n !<.~

110 Totwı, EbQ Ca"ıcr Mnlıaınmed, Cô.mw'I·Bw6n &yı·u~ 19~1<. 1.
516.
lll 2 <I·BRknm lt9.
112 M~shm. Coır<ir. ı o~.
113 lhn(I"I·C<v-ıi. Ehu"l·l'<ı <e Aııdurrolunön A"iıôbu'Uwr.ıi.tlı. (4olık.
!\umk!in ll.>y;ı.;ılar~ Rı;-..1. 1997, ll. ll.
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EBÜ HANİFI:::'NtN KELAM METODU VE ·-EL-FIKHU'L-EKBER'. ADLI ..
şöyle bir Lızlnşıdan balıseunek ınümküııdur. Hz.
Islam bilginlerinden bazılan ise. küfür lckelerindeıı' ve Peygıımberin ebeveyni. Eş'ari düşüneeye göre ehl-i fetrcLtir. Zi rıı lter ikisi de Resulu\lalı'a risıilet görevi veıilıneden
şirk pisliklerinden Hz. Peygamberin nesebini teınizle
meye delillet eden hadisiere sınısıkı sıınlııuşlardır. Oııhır örLce vefat eunişlerdir. Diğer yandan Matüı1d!lere göre
delil olarak. vefaı enikren soıırd Reslllullalı'm aıme v~ her ikisinin de akli yönden Allah'a iııınıdıklanııa dair sözleriııe rasllanmaktadır. Önıeğin, Hz. Aın.ine, vefat
babasıımı diriltilerek iman ettiklerine ve soma da vefat
euuedeıı aı. önce beş yaşuıa girmiş olan Muhaııuned
cnikleriııe dair geçen rivayeılcre iııaııırlar. Şöyle ki, Hz..
Peygamber. Veda lıaccı sırasında Mekke civanndak.i (a.s)'ın başucunda otııruı:k.eıı, bir müddet keınill-i şefluıı
ve di.kkıııle otıunun yilı:ilııe bakar ve oııa: "!'ararı/ışında
Haciuı mevkiinde bulunan annesine ait kııbri ziyaret
acı vermek olan şevlerin şurinden Ce/ii/ sahibi olon
cıtığı bir sırada. ısrarlı duası ü:zenııe Allah. Hz.
Peygamberin aruıe ve babasına hayat balışeuniş. ardından .-Wah'a .vı~ınmm•. bir başka ri•·ayeııe: "Her ror/u
hoxetçinm şerrindm binctk olon Allah'a sığmmm" di~~
nı lllamu kabıederek kabrine yeniden iade eUııiştir. ıı•
lladis iiiimierinden birçogu bu tuıdisin zayıf olduğuna dııa eder.120 Hı. Mulıaınıned'in annesi gibi b~bası HL.
Abdııllah~n da ıevhide deldlet eden şürleri vardır. Tarih
hlıkıııetuıişlerdir. Mulıaddis Sülıcyli (ö.581/1185), bu
kitaplanıun kaydelliğine göre, o, Hz. Amine ile ııişaıılan
hııdisi u senedini tenkit edc r. B u hadisi Hı. Ayşe'den
riv<1yet edenler arasında el\1-i hadisçe halleri ım:çhul iki nıııdaıı önce, Bcııi Esed kabilesinden bir kadın Kabe'ıtin
ra\'i olduğunu söyler.ıı; Aynca bu hadise nıevzu/uvdur yakınıııdıı omı ilfin-ı aşkta bulunur. Hatta eğer kendisiyle
ma diyenler oldugu gibi Lııytf oldu&uıııı söyleyenl~r de Cl'liligi kabül ederse. b\ltiin servetini onıı lıibe edeceğini
~ıırdır.ıı 6 ibııü'l-Cevli, bu lıııdisiıı uydurma olduğunu de sö~ ler. Bunun ii lerine Hr.. Abdullah o kadına
soy ler ve ekler. Bunu ilmi olmayan ve aı\layışı kıl bir . muhtevasında tevlıid kokan şu ııusraları ıereıuıüın
emtiştir: "Haram o kadar acıdır ki, Olüm acısı vnclon çok
kinıse uydurıuuştur. E[ıer oııuıı biroz ilnıı olsaydı, kafır
hafiftir. Heliii ise çok carlıdır. Var kadın, sen açıkça
olaıak ölen kimse ricaı ettikten sonra iıuaıurun fayda verhelôlinı ara. lızec ve şeref sahıbi olan ırzını ve dınınl
meyeceğiıli bitirdi. Bu hadısi reddeuneye Bakard
hinıave ve muhafaza eder. /ffetsizlik demek olon bır işe
Siıresi'nin. 217. ayetinin delil olarak yeterli olduğu
nasıl cesaret gosrerırrı~ı Anlaşıldığı kadanyla blltün bu
ı;hnişüııli ileri siirer. ıı 7 Diger ıanıfııın Kurtubi'nin {ö.
rivayeller. Ehl-i süruıeıin iki kolunu tenısil eden Eş'aıi ve
fı71/1~72}ı... yukandaki lıadısııı Kur'un ve salıih smuıete
Mıltündi ekolleriııin ileri sürdük.leri ıe~lerin birleştirilmc
ıııulı;ilif olmadığını ıikıederek bir takuıı ıjhiıısel kurgusine hizmet edecek bir netice doğtırmıışıur. Bütün bu
i.ır:.ı ı:itıııiş olması ikn<ı edici obırak görillıııemektedir.
rivayel ve bakış açılıın. somıçıa. Hz. Peygaınbcıin aııııe
Kaldı ki. Hı.. Peygaıuberiıı mıııe ve babasııun öldükten
ve babalanıwı fıtrat üzere vefat ettiklerilli gösteriyor.
soıırıı diriltilerek iman ettiklerine dair bu rivayet, tarihsel
Aslında bu ıncscleniıı ilikalla da bir alal<ıısı yoktur.
~çıdaıı da bUyük yanılgıtarla doludur. ResOl-i Ekrem'in
Alillilik açısından her Müslüıııaıun ister gizli, isterse
b<ılıası Medine'de 1·ef<ll ctıııiş ve şehir içinde
açık olsun. btllilıı yöı\lerden Hz. Peygaıııberi.ıı aziı
defnedilıııiştir. Aıuıesi ise Medine'ye. yaklaşık 190 kıu.
lıatır.ısıuı ve şerefiıli ilılal edecek olan her şeyden kalbini
ıwıklıkta bulunan Eb1·ıi'da vefat ederek orava
dcfııedilıııiştir. Halbuki ka~ ııııklar. söt. konusu kabir ve dilini tutınıısı en uygun olarudır. Netice olarak bövlc
tanışınail bir konu hakkında Ebiı Haııifc'ııin. ei-Fıklı~'I
t.ı~areıinin ve dirilune olayııuıı bugün Ceıuıet\1'1-Mualla
Ekbeı'inde yer alanıfadelerden 'fıtrat Ozen: olmıı' ibaresi
dı~ c aıulaıı Harem-i Şerife yaklaşık 2 kın. uzaklıktaki
tıakikııı.e en uygun dllşeııidir. Risalede farldı ibaıeleriıı
Hdeiiıııııevkünde vnku buldujl\ımı kaydeder. ı ı?
yer alması, bu risd1eruıı Ebfı Haıılfe'ye isnaı editınesine
Sonuç olarak. Hı:. Peygamberin aıuıe ve babasıımı
bir ııfıkısa gctinneıııekteclir.
dııı ııııııııııı
dini açıdan bııktığıınıı: ı:anıan. gerek
d. Riişid Halifelerio Üstünlüğü ile İlgili
Eş'ıırilc riıı ve gerekse Matilridilcrin görtlşleri anısıı:ıda
ı fade

eden bir ıivayetle akJde oluşlllnılamal.
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Ebu Hm\lfe'ıtiıı. Rı1şid Halifelcriıı üstünlüğü konusunda meniikıb kitapları ilc el-Fıkhıı'I -Ekber'de ver ıılıııı
ifadeleri birbiriyle çclişmcktedir. Mcııiikıl.ı kit<;plarında
fazilet sıralaması; Hz. Ebu Bekir. Hz. ö nıer, Hz. Ali ve
ı ZO hi.. fııu Hi}l nt, eı-Sir01R'fi.NcboMryo. (l:ılık. C<ıu>l Sahıl. M. 1.1.1>
ınuel S..)')'id lh111hiııı). l.:alıiN. ı99S, ı. 14ı. ihcı S>'cl Tohul:ut.
B~oynıL l'-.
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I<IIMA7.AN ALTIN'J'A:)

Ht.. Osnııın ~eklinde ) cr alırkcııı::. ci-Fıkhu'l·Ekbcı'dc
ise. "H1. Pcn~ıııııbcr'dcn sonra insaniann en fazilellisi
sııyılırkcıı iıısaıılanıı en efdnli Ebu Bekir. sonra ömer.
sonra Osman ve soıır.ı Ali'dir. şeklinde 'cr alır. Ebiı
Hıınlfc söı:.leıiııe şöyle devam eder. Bunlır; daima ibadcı
eden. Imk üzere sabit ve hakla beraber olan 7.athırdır. Bi1.
hepsini seveıiı. Aslıabclan hiçbirini hayırdan başk.ası)• lıı
mınıayız.•ııJ M. Ebiı Zehra. el-Pıkhu'l·Ekbeı'deıı ilgili bu
ibareyi nakleliikten soıını şu defıcrlendinneyi yapmak·
uıdır: "Halbuki billiiıı ıncnfikıb kiıapl<!nnda zikredilen
ri' iıyellcr oıuııı Ht.. Osınaıı'ı H7. Ali'den ilstiiıı tutup öııe
gcçinııccliğindc inifak ederler. Bir senede dııyaıı.ın bu
m .ıyeılcr. senedi olmayan bir metiı1dcıı daha lmvveı
lidir."ll' M. Ebiı Zcltra'ıuıı dediği gibi. mesele. menakıp
1-iıaplannda bu kadar da açık
net değildir. Aşın se\·gi
ve aşııı nefret olaylan nesnel olar.ık dcğerleııdimıede ikı
psil<Olojik engeldir. Ad51ct. her iki durııındıuı da uzak·
taşarak akıllı ve ıııanııklı biı zaviyedc kalııı;ık ş~rtıyla
olayları ıahlil edcbihneklir. M. Eb(ı Zehr:l'ruıı dediği gibi
ıneııiik.ıb kitaplannda Eb(i H:ınifc'niıı. ilsıiinl\lk baloınııı
d;ın Hı. Ebü Bekir ve Ht. Ömer'den soıır~: önce H7.Aiı.
soı\ra da Hz.Osın~n'ı sıraladığı ııokıasındıı rivıiyetlere
r.ıstlanınaktadır Kişisel olarak bu Ebu Hmüfe'nin H/..
Ali'yi Hl. Osıııan'da1ı daha çok se1·diğini ve bunlardan
Juçbiriıun diğeıindeıı üstün ıutulnn~<wac'clğıııa imıııdığıııı
· hatırlatmakı.ıdır. Herhalde ııkaidı fonııiüc ederken o
7.anıaııki ~gunluğıın H7.. Ömcı:'dcıı sonnı'f~1.. Osınım'ın
lıilııfcti dojinıllıısıında ,·erdij\i kar,ın içtenlikle kabul
ctıniş ve R<1şid H;ılifelcriıı.ıariltscl aı\laında Hilafcıc getiriliş sır.ılanruı göre sıralanınasının aynı t.aımında birinin
diğerine üsıünlilgoııü ifade cHiği görtlşunc karŞı çık·
ııunnıştır. Bu sebeple Ehl-i sünnetin ekscriyclini n
görüşüne göre doğru olan sır~lanıada, ilk iki halifeden
sonra: önce Hz. Osııı<1n ve SOJU<ı dıı Hz. Ali'n in geldiği
koıuısııııda illifak \'ardır ı~< Bu tanışma gösteriyor ki .
hicıi ı. ~ ü:-.rıldil raşayıııı Müslilmıııılar ar,ısıııda H1.
Osuııııı 1·c Ht.. Alı'nin takdim ve tclıiri konıısıındıı ıartış
ıııalmııı nıc~ dana geldiği sonucuna ulaşıyoruı. Aslınd<~
Kelam kitaplanııda konu edinen dört halife <ll<ısıııdcıki
üslünlllk ıııwıriyesi. batini anlaındiı değil. 1-ıihiri anlam·
dadır. Ç!lnl<i\ insani ;ın n Allah kııtındııki 'dcğeriııi ve duruınunu O'ndan başka biçbir kimse bilemez. Kelam kita·
plarıııdıı dört hıılifeniıı yaygın olarak bilinen ve ehl-i silıı·
net ve'l-ceına~ı ıanıfından kabul gören sırıılanıa düzeni
zı1hiri mılmııda hilMeı konusundaki dunırna göre
yııpıhııJştır. Elbe!lc hissi davranarak. siynsi sebeplerden

ve

122 hk. Mckki . .1/enılkıhıı l:.'hl Hani(•. 1. 74·7G.

dolayı Şia'yıı

tepki

olması bakınundan

bauni anlamda

iistüııl\lk meselesıni kamUanıaya ç;ihşıınhır da olmuştur.

e.

Kıy.amet

AHimetleriyle

İlgil i

Bazı

Hususlara Itiraz Meselesi
ei-Fıkl\u'I-Ekber'in mulıtcvıısımı vöneltilcn ilinızlar
dan bir diğeri de "kıyamet alarnetlcıi;nden birkaç hususla ilgilidir. Kıyamet alaıne!lcrindeıı kııbul edilen Deccll'ın çıkışı ıle Hz. lsa'nın mlzfılü. aynca ceıuıetle ccheıı
ııcnıiıı ebed!li~ koııulannd;ı Ebu Hıınife'ye farklı görüşler
nispeı edilir. Deccal'ınçıkışı ve Hz. lsa'nın nılzüliı ei-Fık
lıu1-Ekber'e ait yazımı nfuhalaruı bir kısmında yer almamaktadır. Ebfı Hanife'nin ilikadi göıiişlerini yansıtan beş
risatesiııi bir araya toplayıp ~·eniden dü:t.enlcyeıı Bc•ii·
1.iziidc Aluııed Efendi'nin escrinde de sö1koııusu kıviiı;ıeı
alametlerine yer verilmemiştir. Bu da Deccal'ııı çıkışı 1e
H:!. isıı'ııınniiı:Glo konusunuıı. Ebu Haı\ıfe'niıı risillelcrinc
sonradan ilave edildi ğı ihtimalini güçlcııdinııcktedi r.ı ~..

Sonuç olarak Ebu'l-A'li ei-Mevd(ıdi (ö. ı 979). Eblı
Hanife ve Ebıi Yusuf u konu alan ıııakalcsiııdc. el·Fık!ıu'l·
Ekber'in bnı bölOmlenııio sılılıali koııusıuıdn ıereddiiılcr
bulııııduğuııu kaydertikten sorını makalesinde -ele :ıl<lı8ı
dört halifenin dtınınıu. nshabııı konumu ve iıııanın uınııııı
bölümlerinin sıl\118ti konusunda teıeddüdün sôLkoııusu
olmadığını. çuııkü ay m göıiişleriıı cl-Vasivve. ci-Fıkhu'l·
Ebsat gibi diğer eserlerinde ve Ebu Hıııüİ~'nin. ögreııci·
leri Ebil .Yusuf ve Mııhamıııed'den ııııkledileıı görüşleri
topla)'3n Talı;ıvi'n.in (ö 231/')33) Ak1de'sinde yer ııldığıııı
k<ıydctnıekıedir. m Dowıısu da bııdur. Zaten ei-Fıkhu'l·
Ekbeı'de yer alan ba~.ı konutann sonmdan cklcııdiğine
dair iddialar da bir ıle\· i 1.aııdıın ibarellır. Makaleını/.dc bıı
hususlar üzerinde aynntılı bir şekilde durduğuınıı:t kaııaıı·
tini taŞıyor ,.e sonuçlan okuyııcıılanmıı.ın selim akıllan·
ıııı lla,·;ı!e ediyonıııı.
·

HI.
Yapılan

el-Fıkbu'l-Ekber'in
Çeviri ve Şerhleri

Çeşitli

Dillerde

Bilindiği

gibi el -Fıklıu'l·Ekber birkaç salıifeden ibaret
bir risıilc oldıığıındHıı bıısl<ılan ııınıiıniyetlc
başka risalelerle birlikte olmuştur. Miistakil olanık
basıldığı da görülıniiştür. A~ rıc;ı çeşitli diiny<ı dillerine
ıerc\iıne de edilmiŞtir. Bunlar arasında Ampça ıerctlınesi
1331 'de lsıııııbul ve 1323'de Kahire'de, 1H2'de
Haydtırııbad'dıı; Almanca ıercilnıesi 1915'de Jeiıa'dıı.
Urduca diliyle 1289'<hı Delhi'de ve Pencap diliyle de
1890'da Lahor'da basılmışıır.
kOçlık lıacinıli

Türkçe'de ilk defa. Milstakimzade Sadeeldin
Efendi'nin ıercilınesi istanbul'da tarihsiz olarak

lll i;hlı lt:mi1(. •ıt~~rikhu'/...IJkba,·•. •· G9.
124 M. l'htı l'.:lım.l!M Hani/i:.<. ı94.
ı lS Kmlcri. Al~nrikıb11 !?hi 1/tmi{e. ll, IS:\; kı~. M<vdioui . ..Ehıl Honi/o
,,..,~·h,; }'ınıti. l<ehnı J)O~Oncboi Tarihi. ll. 39f,

ını

l2G) a~ıı>. Y. Şov!. i. "/::ı., 1/ımif•". l>i.\. X. ı4ll.
127 ~lmliıdi. "T!hıc Honi{•"" /!hıl l'ımı/". ı,ı.ıu IJ<iıC41cc:ıi Torihi, ır.
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EBÜ HAN1FE'NİN l<föLAM METODU VE "EL-I-1KHU'L-EKBER" ADLI...
~redilmiştir.
el-Fıkhu'l-Ekber'in

P~a kUtüphanesi, 789 nurnarada kıiyıılıdır.m Aynca bu
·eser Arapça olarak Istanbul'da basılnuşur.

ı. Hasan Basri Çantay, Aııl;ara, 1954. Diyanet İşleri

şerlıi el-Hikmctü'ıı-Ncbeviyye adını taşıyan bu şerbin bir

Cumhuriyet döneminde yapılan
ıeıcüm:: ve şerhleri ise şunlardıı:
Başkanlığı yayırudır.

9. !smail b. İshtlk el-Hatiri er-Rumi (ö. 950/1 543)

·

ele mulıtasan vardır. m
10. Ali b. Mumd el-Ömer! el-MevsiJI (ö. 1147/1743)

2. Seniyyüddiıı Başak, lstaııhul, 1952.
3. S. Sabit ünal, Ankara, 1')57. Bu eser de Diyanet

şerlıi. ıl4

11. Ebu'I-Fetih Osman eş-Şafii (ö. 1147h.) şerhi.

İşleri Başkanlı~ı yayınlan iırasmda çıkmıştır. Aynı

zamanda şedıtir.

4. İsınail Kaya. Kimya, 197i. Ay!IJ. zamanda bu çalış·

12. MuinUddin Ataullah b. Muhammed el-Karsavi
şerhi, Kaıan 1890.

ma bir şerhtir.ll1
Yukandaki tereüme ve şerh krin dışında bugüne kadar
bilinen e1-Fıkhu'I·Ekbcr şerhleri ve mücll.iflcri ele şun
lardır:

l.Fahru'J-İslam el-Pezdevi'ıı in (ö. 48211089) şerhl.

Lord Satanley

tarafından 1 862'ıle

Londra'da

yayımlan

13. Abdülkadir es-Selheti şedıi, Düreru'l-Enlıur adıru
1298'de Haydarabad'da ve 1368'de Kalıiı:e'de

taşır.

yayım1arır0lştır.

14. Hasan b. Ahmed es-Sıyaği'nin (ö. 1221/1806) er-·
şcrhi, Kahice'de dört cüz
lııı!inde ba.sılnuşbr. (Baskı tarihi yok.)
Ravdu'n-NMır adını taşıy·an

15. İbralum b. Hasan el-lşkodravi (ö. 1260/1854)

mıştır.

2. Elaııelüddio el-Babetti'niıı (ö. 786/1384) şerhl.l29
3.İlyas b. İbrahim es-Sinobl'ııiıı (ö. 891/1486) ş~rru.ııo

4. Ebu'l-MüntcM Ahnıed b. Muhaınmedcl-Magıi.isavi
(ö. 1000/1 592) şcı:hi. Bıı müellir eserini h. 939 yıllanııda
tanıamlanııştır. Kazan 18%; · Dellıi 1306/ 1889;
Haydarabaı 13211903; Istanbul 1278 tarihlerinde ynyını
l:uımışur. Aynen bu eser, Sabit Ünal tarafından FıklH
Ekber ve izahı adıyla Tüı:kçe'ye çevrilmiştir (Ankara,
1956, 1985). Şerhin Ahmet Karadut ıarafı.ndan gerçekleştimen bir başka neşıi ve Tüıkçe tercümesı buhınnıak
tadır. (Ankara, 1982).
5. Aliyyiı'l-Kaıi el-Hercvi (ö. 1014/1605) şerhi. elMenliec1i'l·Eıher adııu ıaşıyaıı bu şerh lsıanb.ul 1304;
Taşke,nt

1312/1894; Kahire 1'123/1905, 1955; Kanpur
1327/1909 tarihlerinde neşredilmiştir. İslam DUnyasında
meşhıır olan bu eser, Yunus Vehbi Yavuz ıarnfından
Tüı:kçe'ye çevrilınıştir. (İstanbul. 1979).
6. Al1iuddi'n Ali cl-Bulıaı'l şerhi. Şarih bu çalışmasıru
takdim etmiştir. Bu eser 853/1449 yıl
lannda kaleme alınmışhr. 131
Uluğ Bey'e ithaf ve

7. Hatibiade M'anisa'lı olan lıu ~lirnin kendi nüslı.ası,
Manisaktp. No. 964'deki müellif nüshasıdır.

8. Muhammed b Bahliuddin el-Bayranil, şerhi. El~
Kavlu'Hasl adım taşıyan bu şerhln bir nüshası Ragıp
128 bl<. Cumhuriyet Dovrinde y•yınlon;uı Isiimi Eserler Bıbliyograf·
yuı, Diyoııctlıleri B&fkMiıilt Y ayim, Aııkanı, 1973.
129 KöprtıiO Kıp. No. 703f2 (103a· l36ıi).

şerJıillS

16. İbrnhim b. Hüsaın ei-GerrniyAni (0. 101611607)
şerlıi.ll6

Sonuç
Hiç kıışkusuz insanların düşünce dünyn.lanrun şekil
lenmesinde ya.şadlklan killtürel çevrenin etkisi büyüktür.
İşte büyük nıOtekellim ve fakih Ebil Hanife, böyle bir
sosyal çevre ve farklı düşünce mozaiklerinin yer aldığı bir
co~ada yetişir. Hem EmevUer ve hem de Abbasller
döneınierinin önemli kesitlerinde yaşaması hasebiyle,
hem siyasi ve Jıem de düşünce alanında ortaya çıkan
kriziere tanık olur. Bütün bu olaylar elbette onun fikıi: ve
akidevi gelişiminde silinmez izler bıral<nuş olabilir.
Ebfı

Hnnire, zekasının kıvrakh~ı sebebiyle merkezi
bulunan elıl-i rey ekolüne imisap eder. Ehl-i rey
ekolü, kanl;sız bir rasyoııalist yöneliş detildir. Bilgi kay'
nal4arı arasında Kur'an ve Sünnet vardır. Tek yaptıklan
şey, aklın bu iki kayna~ anlamada daha fonksiyonel bir
hale getirilmesidir. Bunu en güzel anlatan örnek, Ebfı
Kfıfe'de

132 l<clıhSJe, Onıcr Rıı«, Mıo'cemıi'l-Uııel/l{in, Dcynı~ t<. Xlt, 165.
133 M•bta.mı için b•lonıt. Selim A.~• kıp. No. 581.
134 Laleli Kıp. No. 2325.
135 Reıiı P"'a tup. No 99013 (201>-6()1>~ Bu eserin iotinsah tarihi ıle
mlltlhfiıwn

130 Şehit Ali Kip. No. 16?0.
131 Sczgin, OAS,• 1, 413.
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61\lm ıarihidir.

136 l..alcli ktp. No. 3760 (413:SOb). Eb6 Hanife'nin ci·Fıldıu'I-E!<bu
adlı ... erinin şellıleri için bakınız. BrcckelmıM, GAL SVPPL 1,
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·287; Soısin, CMS: I, 418; GOicOk, Şec"fcujn-Bebck, Ali, "'el·
Pıl<ioıtU!:kb~r". OtA, Xll, $46; Heyscml, ibn Haccı-, Men6kıb-ı
fmôın-ı A•<>nı. • (çev. Alunet Korl\dut), ı.~,nbul, 1982, $. 217-

219.Çelcbi, llyns, "Mıık.addime", (Doy!zizAde, lmNn A2nm EbO
Hani(c'nin lıikldl G~ri4lcri) 'çev: llY"-' Çelebi, lsl>nbul, 1996, s. ·
39-40.

203

1&38-1920 YILLARI ARASINDA ÖROON EÖİTlM'DE KULLANILAN ...

Kur'an ve ak.ıl.la çeli.şen kimi hadisleri, Kur'aıı
ve akla yeniden arz. etme yönteıniydi. Böylece o, İslam düşüncesi alanında zihinsel yol haritasım da belirlemiş oldu.
Haıılfe'ııiıı,

Ebü Hanife'nin Kclanı Tarihi'ndeki önemi ve yeri çok
büyliktilr. Kendisinden önce miinferit kooularla ilgili
çıkışlar olınasına rajlmeıı, ilk defa o, şiffilıi söylemden
kitabi an.latıına geç~rek Sistematik Kclanı'ın teıııellerini
atu. Bu, kendisinden sonra tekevvüu edip ge~ecek olan
Matüıicü Kelaııı ekolü için bir model oluşturdu. Özellikle
imam-ı Matürtdı'"'ııi.ıı (O. 333/944); ilim silsilesi Ebu
Hanüe'niu ögrencilerine dayanması hasebiyle, ilmi
minısııı nakli koııuswıda onun açtığı yoldan yürüylip, EbO
Hanife'nin koydugu esaslara sımsıkı sanldı ve aklı önplıi·
ıuı alarılk

sistemini ge~ıirdi. lınam-ı A2ıım'ın el-Fıkhu'I

Ekber, ei-Fı.khu'l-Ebsat, er-Risale, ei-A.ıinı ve'l-Mütealliııı
ve el-Vasiyye gibi eserleri, Hanefi ıue-l.lıcbi iilun.leriıiin
akılid usillünde başvurduklan temel kayıtaktan oldu.
lınıim-ı Matilı'ldl buıılann h~psini okuyup, hocaların.dan
rivayet etti Böylece Ebu Haııüe'nin temellerini atuğı
kclanı ınezhebiııi daha mufassaJ bir hale ı;etirdi. ı J?
Bir medeniyet inşası ancak kendi geliştirdiği kavr.uıı
lar üzerinde yükselebilir. kclan-ıl tenninolojiye katltı
bakımından Ebıi Haıüfe'ııiu öneıni bu yönüyle de açıktır.
Onun yaşadığı yUzyıl, islaııu ilimierin te;ıckkülü aJanıııda
bir ayoşma dönemi sayılır. Heııüı bu anlamda dini ilimler birbirinden mustakil olarak ayrılıtuş değillerdi. O,
dönemde zihinsel bir çaba olan ilmi faaliyetler genel ve
şeınsiye bir kayraınla ifade etmek gerekirse "Fıkıh"
olarak isimleııdiriliyordu. Daha doğrusu fıkıh, insan
düşünceSi ile elde edilebilecek bilgiyi ifade ebnekıeydi.
Bu yüı.deıı fıkıh kavraııuııııı, ilk devillerde ıık.U bilgi
aıılaıwnda kullaıuldığı sonucunu rahatlıkla çikanıbiliri7~
lşıe Ebfi Haıüfc, el-foıklıu'l·Ekber derkeı\ buglin bizim
akü bir çabanın üriintı olan kelarnı kasdeın~tir. Ona göre
fikılı, soyut olaıl bilimsel çabalaım tilınüdur. Düşünce
dlinyamızı aydınlatan lügat kitaplanııuıdan bazılanna
"Fıkhu'I·Luga(h)" isminin verilmesi, bugllnkü kııllanuıuıı
dıŞ111da, fıklıın genel ınanada biliın aıılaııuııda Jrullaıııl·
masına bir delildir.m Bütiin zihinsel çabaJan içeren ve
kuşatan bir adlandıonadır. işte lıöy.le bir çatda Ebü
Hııııüe, fıkhın bu genel anlamından daha özel aıılaına
yönelmek ve kclaın biliminin term.inolojisiııe ve
ınulıtevıısıııa katkıda bulunmak adına bazı risa.lelcriııe elfoıklıu'l-Ekber ve el-Fıkhu'l-Ebsat adlarını verınesi son
derece orijinal bir adlaııdırrnadır. Çünkü, ıemıiııoloji
degi.şiııce, dolaylı olarak bilgi sistemleri de dejlişecektir.
Zaten yapılaıı da bu olnıuşıur. 0, Isianı binasıruıı aııa
ı37 bl<. Boyiıizide, i,.ır4ıu·ı-Mulll•. s. 6-9.
krf. Aı;ıkgcnç, Alpıulan, "Kur'on'do Ilim Kavramı Ç'trf*WJHfdfl
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içinde), Burs•, ~-10 Kasını .!996, s. t90-ı91.

temeli olan itik&li sistemine, ei-Fıkhu'l-Ekberl en büy1lk
fıklh, diyordu. Aynca
EbO Haıufe'nin, el-Fıkhu'J.
Ekber'iıı. hemen girişi.ııde "aslu't-tevhidltevhidirı aslı "
tenmini kullananık bir kavram gel~timıesi de bir yenilik
olarak sayıbnalıdır.

Ebu Harufu, lsl:ım'ı anlama konusunda ifrat ve tefrite
varan bir dönemde yaşadı. R.isMelerinden ö~rendı&iınize
göre kendi döneminde varlığı bilinen belli başlı fırl<alar
arasında Hfuiciler. Mu'tezile, Cebriye, Mürcie ve Şia
gehyordu Bu ekollerin İslam yorumu, islam toplumunda
içtinıii bilnyeyi s:ırsacnk düzeyde sarsınular ineydaııa
getiriyordu. İşte oıı.un tarihle oynadığı rol ve önem bır
defa daha karşııııı7.;ı çikıyordu: Doğrudan Müslüman ·
kamuoyunu itikııt ve düşıincede istikraıa kavuşturacak bir
ona yol haritası geliştirmiş olması. Yukanda J<iınlikleriııe
de~ndiğimiz fttkal:ınıı doktirinleri karşısında tarihinde
ilk defa yazılı ve dlizenli bir şekilde sünni bakış açısı
onun eliyle şekiilenerek ortaya kondu. Bu sliruıi paıadig
marun kökleşmesiıı,, literatür açısından bir kat.kıydı. Artık
sünni düşünce, yaııh bir iletişim ağı oluşturdu. Gerçekten
bu girişim, aldde al :ıııında yaraula n çauşıııacı yaklaşım
·ıan dengeye otunucu ana bir eksen oldu. Meselii, "btıyUk
günah mes'elesi• :ılaıunda geliştirilen ve 1slam toplum·
larında çatışmacı lı ir yarıkı uyandıran görüşler sadece
i.ıiJ<adl bir sunum d~j~ildı, aynı zamanda siyasi bır sunum·
du. Islam toplumunda doğrudau "büyük günalı nıes'elesi"
alaru.nda geliştirilıııi~ doktiriıılerin yansıması, Müslüman
kaınuoyunıuı nıecll:ıü haklarını ve sosyal ilişl<ilerini
doğrudan etkiliyonlıL Hana yönetiniin başına oruracak
şalusla ilgili bakış açılan adı geçen problemle baıen başı
derde sokmakla kalmıyor, siyaseti de. yakıııdaıı
ilgileııdiriyordu. Çüııku bu meselenin bir ucu iman, diğer
ucu ise iıık.ar taıuıulaınası arasında gelip gidiyordu
Sosyolojik olarak söylemek gerekirse, topluıniann tariluni değiştiren büyük insa.nlar ve kunancı dUştıııceler, ~te
böyle bir kriz döncıııinde toplumun kalbiııde yer bulur.
Ebu Hanüe'yi lımım-ı Azam (Büyük Yol Gösterici,
Önder) yapan unvaı ı lla bu idi. O, •amel imandan ay odır",
derken, hiçbir zamaı1 arnelin gereksizliği.ııi vurgularnadı.
Sorunun çözümilndc. bir yönüyle Kur'an'da geçen itikAd1
konulan fonuüll~şti ı irken akl ı nasıl kullartnıaııuz gerekti!iııi de öğıeUi.
Eb(l Haııife, el-Fıkhu'l- Ekber projesiyle, istiııbat yönteminin ıeorik ve pmtiğini birlikte seı:giledi. Yaşadıgı
yüzyılda bir llliın ve aydın sorumlulugu yüklenen Ebti
Haııife, gerçek aııl:ııııda kelaııu tekevvün ettinnekle ve
kclanı okuunak}a ycıi nmedi, mütekellim olmanm, yani
kelanı yapınanın "ımıllığıru da" onaya koydu. Selefi
İslam'ın öncOieriııin Hz. Peygamberin ashabı dönenlinde
kelaııı yapmak diy ~ bir yöntemin olmadığı yolunda
nıulııilif bir duruş serıl.ilcmeleri karşısında, "oıılanıı şanları
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ile bizim şıırtlarunız aym değildir; artık karşımızda yazılı ve yetiştirdiği, yetişkin insaıı mirasıyla kclamut
eline sil§hı alarak Müsliiİnan bir kiınlikle geliştirdikleri · meşrUiyet dayanaklanrıı göstermiştir.
iman ve küfür anlayışım bütün müsltımaıılariı yeg1\J1e ve
Ebu Hanife, sosyal de~işiıne ayak uydurım bir
tek do~ru olarak sunup, bu gört\şlerc uygun bir anlayış ve düşünür profilidir. O, çaj!ııuıı sosyal problerrıleriıli çok iyi
yaşaı•ış biçiıni ortaya koyarnayan Mtıslönıaıılann kaııııu
tamyordu. Onun "fıkılı, kişiııin aleylıine ve lelıine olaıı
döken bir grup vardır" şeklinde ilirazda bulundu. Bu şeyleri bilmesidir" şeklindeki tarıııru, sosyal gerçekçidogrudan Hllric1 manlıkla savaşu. DiAer yandan, liginin bir tarifidir. lm~-ı Azam Ebü Haıllfe, toplumda
'günahlar imana zarar vennez• diyen ve cemiyet hayaun- meydana gelen sosyal değişimleri gözardı etmediği için
da denetimsiz ve sorumsuz bir ahlaki gevşekliğe vize olgulardan hareketle sosyal değişme adapıasyonunun ana
v~ren Mün:ie'nin İslam yorumuna karşı çetin bir duruştu
dioaınijli olan içtihadı kullaııarak sorunlara hal çaresi
bu. Her iki bakış açısı da toplwnda biıaııtinist bir ıavu üretmesini bilnıişlir. Buıuı da ona yaptır'.ııı fomıasyon,
seıgıleyerek ifade özgüd~ engellcnıcye gidiyor, diıer
kelamdır. Niye bu düşünce üreone formasyonunu bir
yillldan t.oph.ımsal banşı. tehdit ederek bozmakla kalını~or, kenara atsın kil Dalıası var, onun dünyevi bir ilim olan
istikrarı da yok ediyordu. Ornm için Mtlslüman tecrübede
fıkıhla da u~nıası, kclaJ!UO kazandırdığı performanslll
Ebü Haıllfe'nin yaptıklan çok önemsenmiştir. Bu çağınm bir sonucudur. Bu sebeple, aklt ınelekeyi işlı;mıeyen bir
somrılanyla boğuşaıi bir aJim sorumlulu~u degil de nedir?
kimsenin fıkıh yapınası mümkün dej!ildir. Ej!er böyle bir
O, yukaııda değindiğııni~ gibi sadece ketanı biliminin kinıse sadece fıkıh okuunakla kııJı:nıyor, fıkıh da yapıyor
temellerini atınakla yetinmedi; bir ınütekelliın sonımlu sa, bunu akletme disiplinine borçludur. İşte Ebu
Hanlfe'niıı y apuği da bundan farklı değıldir.
luğu ile, dinsel düşiincenin do~ bir şekilde aı~ası
rıın aııa ölçUierini verdi ve saf l.slaın inaııç sisteıııiıte yöDiğer bir kon\\ da ınakalenıiziıt bir bölümünü oluştu
nelik bozguncu ve heretik akımlara karşı fık.ô düzeyde raıt el-f'ıklıu'l-Ekber nsalesinin senet ve muhtevasıyla
olmak. koşuluylasayısız poleıniklere girdi. O, velev ki ha- allikalı olan yaıudır. Tarihi süreçte, bu risal.eniri senet ve.
yauna mal olsa da, her çeşit dıişıin:e ve inancın ı fade edil- ıııı.ıhtevası çevresinde bazı ı.aruşnıalar yapılnnşur. ~zel
mesiıtden yana özgürlükçü bir ıutum ve ıavır seıgiledi
lilcJe el-Fıklıu'l-Ekber'de yer alaıı baı.ı pasajlana sthhati
EM Hanife'ye göre Müslüman ıoplul,)lda ifade özgürlüğü konusunda tereddütle re dOşilld'il~ görülmüştür. Bilindiği
en az yargııun bağımsızlığı kadar önem taşıyoıdu. Kqr'aıı gibi düşünce sistemimizde metodik şüphe ve eleştirel akıl
bu özgürlüğü "iyilik/eri enıreımek. ketOlUklerden alıkoy aıtlayışı, tıakikatin orıaya çıkınasında önemli bir işieve
mak"139 ifadesiyle izah eder. Bu ilkenin altlrud boyuru son salıip(ir. Zaten, yapılanlar da budur. Mu'tezile lıliriç,
derece öııemlidir. Şüphesiz. ouun yılkandaki Kur'aııi ilke lıiçbir fuka gerek cl-Fıkhıı'l-Ekber ve gerekse el-Alim
do~rultusunda farklı düşönce mcnsııplanyla girdiği poleve'l-Miiteallim adh eserlerin Ebu Hanife'ye isııadı
miklerlkelaın tartışınalan İslam düşUru:esiııin gelişinüne
konusun,da ne bir iddiada bulunıimş ve ne de bir görüş
heyecan pompaladı ve v~rimlilik/Uretlceıılik s!®3dı.
serdeuııiştir. MUellifin büt:iln eserleri topluca göz önünde
Her topluında nüfuz alaniamu kaybetme endişesiıte bulundumlduğu ve ıarihi gcli~imi dikkate alındıj!mda bu
eserlerin Ebu Hanife'ye isnadının sılılıali konusunda
kapılarak ada)et, hoşgörü ve ço~lculuk gibi yüce değer
leri kişisel menfaatleri önünde engel olarak görüp bir şüpheye rııahal olmadı&ı görülecektir. Bütiinlükçü bir açı
"öteki" yaraunaya kalkışan insanlar olduğu gibi, Ebu dan risAI.elerin muhtevasına baknğımızda görüşlerde bir
Hanife'nin de karşısına çıkan çevreler oldu. Kendi ·var- ' insicfun olduğu da gö.rülür. Makalemiz<!e de önerdijinıiz
giöi. aslında burada yapılması gereken şey. dünyaıuıt
lığırıı icat ettiği "ötekine" göre ~nevzilendirenler,
değişik bölgelerinde gerek ma~u· ~e gerekse yazma
mUsanıahayı elden bırakmadan dUşüneeye karşı düşünce
şeklinde değil de, orııın, doğrudan kelam perforınaıısıyla . halinde bulunan el-Fıklıu'I-Ekber nııslıalan bir aıaya
tecessüd et:iniş kişiliğini hede( alıyordu. Gerek kendi getirilerek titiı bir taltkikle ili ll\ alemine suııulursn, ·
döneminde ve gerekse daha sonraki asırlarda aklı ve samnın ne senet v_e ne de muhteva konusunda hiçbir
iereddiit yaşaıuı\ayacaktır.
Kur'aıı'ı bilgi sisteminin ayrılmaı iki ·ögesi haline
gelimıesii:ıden dolayı Elil-i _Hadis'iıı saidınianna rnanız
Sonuç olarak, özerinde tartışmaların cereyaıı ettiği elkahruştır. Kendisinden kelaırıı bırak!$ ve hatta ıemınet
Fıkhu'l-Ekbet kadar, Ebu Hanife'nin kelanıi göıiişlerinin
tijline dair bir ifade gelmenlişken, söylettimıe mantığı billurlaştı~ı el-Vasiyye ve ei-Fıkhu'l-Ebsat da kuvvetli ve
devreye sokularak kelaın aleyhıarlı&ı yapmaya lıiı.met sahih rivliyetlerle doludur. Halll Ebu Haııife'rıin kclaın
edecek Iojistik destek bulma gibi hoş olmayan fıkıi mirası, İslami ilimler alaıunda rneıodoloji tartışmalarının
çabalara tevessül edilroişur. Halbuki o, bize bıraktı.ğı yapıldığı bir çatda, gelenek yeruden üretilerek modem
çıkışlar ve yenilikler yapmak için müracaat editınesi
gerekeıı bir çaba olamk durmaktadır.
ll91ık- 3 Al-i Imıin 104, 110.
ISLAMİ ARAŞTIRMALAR DERGISI, ClLT:

15, SAYI: 1-2.2002

205

