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Risaleleri ve İtikadi Görüşleri
ile
In1am-ı Azam Ebu Hanife
İlyas ÇELEBİ*

A. Özgeçmişi ve Dgi Alanı
lmam-ı

Azam Ebu Hanife 80/699 yılında Küfe'de
dotmuş olup asıl adı Nu'manb. Sabit'tir. Aslen Tiıık, Fars
veya Afganlı olduğuna ilişkin rivayetler bulunmaktadİr.
Bunlar içinden en kuvvetli ol:ını dedesi Z1ltA'run Kabil
b61gesinde yaşayan bir uçbeyi olduguna dair rivayettir•.
Emevücr döneminde söz konusu bölge felhedili.ııce, bwı
lara eınaıı verilmiş ve Bekir b. Vait o~ kabilesinin
bir ~ireti olan Teynıullah b. S:ı'lebc o~ Ilannın himayesine ıevdi edilmişlerdir. Tonımı lsmail'iıı bildirdiğine
~re. Eb OHanife'nin babası SnbiLHı. Ali'yi ziyaret etmiş
ve duasım alınıştır2 • Sabit, ticm-etle uğraşan maddi durumu iyi bir kişiydi. Ebu Hruıifc de ilim tahsiline başla
madan önce bir müddet bah~sı gibi ticareLle meşgul
olmuş ve kumaş tiiccarlığı yapınışur.
Ebu Hanife kiıçük y~ta Kur'an-ı Kerim~ ez.berleyerek
kıraat imamlanndan Asım b. Rehdele'den kııaat olcunıuş
tur Bundan sonra, örx:e saıf, ·~ı hiv, şiir ve edebiyat gibi
dıl

bilimlerini; arkasından da akaid ve cedel ilimlerini
Güçlü manuğı ve lıazır ccvaplıhğı sayesinde
bu ilimlerde kısa sürede kendini kabul ettirmiş, inkarcı ve
bid'at.çılada tattışmalarda arnn:ın kişi olmuş, bu amaçla
birçok kere Basra'ya seyahatlcıi olmuşturJ. Mcnakıb kitaplanııda belirtildiğiııe göre o, başlanglçta akaid ve
kelilnı ile meşgul olmakta iken, bir kadu\U\ kendisine
·'boiannıa konusunda sordu~ bir sonıya cevap verememiş
ve sorusunu cevaplandı rması içiıl Hammad b. Ebu
Süleyman•a göndermiş, fıkıh. koruısuııda yetişmesi gerektiAlııi düşünerek Hammad b. Ebu Süleyman'ın derslerine
lltJtnmiştir.

Man:ıa:a Oni,-ersitesi lbhiyaı FaldUtesi
Mı:sı.r,.uzç&poşLllcı "Ebu Haniro•, DlA. lsıanbull994, X, 131.
l llaıib ei·Ba!<ladi, Tarih• Batdad. Kahirt 13491193 ı. Xl U, 3'24-32S.
Mu111.tl'ıık b. Ahmed el-Uei&J, Menaldbil ebi Hani(•, Beyrut 1981.
: Doç. Dr.,

1

~4; Benaıi. Menaklb:t'l4 1maml'l~Aıom, Beyrut 1981, s.l37;
'&y"ıitadt, /ıarôıü 'l-meram, K~ıhirı! 1949, s. 19..
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devam etmeye karar verıniştir4. Hocası Hammad ölilnceye kadar da onun derslerine devam etmiştir. ı 20n38
senesinde Hammad'ın vefatı Uzerine onun yerine geçerek ·
ders okutınaya başlamış ve bu dumm ba~ aıalıklatla
ölünceye kadar devam etmişti ı6.
Ebu Hanife'nin örnrüntin 52

yılı

Emevi idaresinde
Mervan ile II. Mervan
dönemlerinde yaşanuş, Bhl·i Beyte yakınlık duymuş,
Emevllerin Ehl-i Beyte uyguladıklan baskı ve şiddetten o
da nasibini alınış, II. Mervan'm Kfıfe kadılı~ı veya
beytiileminliği tcklifini kabul etmeyince hapse auhıuş ve
dövülmtiştür. Sa~lı~ııım bozulması üzerine hapisten
çıkanlnıış, bunun üzerine Mekke'ye giderek Enıevt yönetimi sona erinceye kadar oıada kalmıştır. 750 tarihinde
Abbasiler iktidara geçiıtce KUfe'ye dönmiiş ve ders vermeye devam etmiştir. Başlangı.çt.i Abbast yönetiıniııe
sempati ile bakan Ebu Hanife, Medine'de Muhammed enNefsiiz.zekiyye'yi ve Irak'ta lbrahlrn'i öldürmeleri üzerine
Abbasi yönetimine karşı tavır almış, bunwı üzerine
Mansur onu Bagdaı'ta hapse atmış, oıada dövOimüş,
işkence edilmiş ve bir rivayete göre Jıapiste, başka bir
rivayete göre ise hiıpisten çıkanldıktan kısa süre sonra
150/767 tarihinde vefat etmiştir.
geçmiş olup Halife AbdUlmelik b.

Ebu Hanife'nin ilgi alanına gelince o, Havariç,
Cehmiyyc, Kadcriyye, Mu.'tezile, Miişebbi he ve Mürcie
gibi itikadi nıe7Jıeplcrin' teşekkül ettiği bir döneminde
yaşanuş olup, ilikadi konularda!<i görüşleri ile Ehl-i
4 Muvaffak b. Ahmed et-Mekld, ag... s. SI, S1; Beıuzl, ogt., s.t36.
S Ebu Hanifo'nin, keWıı ilmiyl• uğtaımayı eai1 gönnedi!i yı!ıul
bqlangıçla caiz &6ı11ı1<en daha sonra 8$habın bu konularta mqgııl
olmAdıgmı diiJQneıelc, amcli konularla ilgili mes<lelonn f6ı:iım0 ile
utraşınanın <Wıa 6nemli oldu&unu görerek fıklıa y6nelditi iddiası
do!fu dt!ildit.

Zin~

o. kd•m

ilnıinin klırucusu

(AbdOJbhir ol·
ll, 67).
sonuna kadar dA bu

&ğdad!, Usulfı ·d·dtn, s.308; TqkOpriıadc, Mi{iaJııı·r·roôde,

en aztn.dan

hazırtı\yıcısı

oldu&u gibi,

hayatının

ilim to ilgilenmcyo devam •ımiştir (lnay<IU!Jah İbla~ ıl-lmaınu ·ı.
Awm /i:bıl Hani(• ıl-Mılrekollim, s.21).
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zemin lmı.ırlaıııışur. Onu
wen Ebu Amr eş-Şa'bl'dir.
Düşünce düııyasııun oluşmasında en etkili kişi ise 18 yıl
öğrenciliAiııi ynpuğı Haııunad b. Ebu Sülcyınaıı'dır.
Ay nca İbrahim cn-Neluıi, Mesruk b. Ecdıı', Kadı ŞOreylı,
Esvcd b. Yezid ve Alkaıne b. Kays'landa dersler okumuş;
Alil b. Ebu Rebalı, İlu1ıne ve Nafi'c!en hııdis diıtleınişt ir.
Bu hocal.ırı yanında, onun düşünce diinyasıı:ıda Hı. Ali,
Abdullah b. Mcs'ud ve Mua:.ı b. Cebel gibi salıabilcrin;
Zeyd b. Ali, Muhammed el-Bulur, Cafer es..Sadık gibi
elıl-i bey te ve Hasan el-Basri, Aıli b. Ebu Rebah ve Said
b. Müseyyeb gibi tabiine ıueıısup alinılerin bü)>ük elk.i.si
olmuşnır. Ebu Hanife'ıı.in ders Jıı.ıtl<asmdaa yüzlerce
öğrenci yelişıniş olup buıılanıı en meşhurlan Ebu Yusuf,
Muluınuucd b. Hasan, Züfer b. Hüzeyl, Ebu Muti eiBclhi'dir. Kırk kadar öğrencisinin müçtcltid derecesine

SOnnet

kclibnııun otuşmasına

keşfedip

ilme ilk

teşvik

u!aşuğı bildirilnıektediı.

Ebu Hanife'den biıe intikal eden eserlerin başıma
ilikndi komılnıdaki görüşlerini açıklaııuş oldugu risaleler
gelmektedir. Bu da onun akaid ve kelrun ilinılerindeki
önemli. yerini göstermektedir. Ancak bazıları Ebu
Hanife'nin bu iliınlcrle lıayat.ııun ilk. dönemlerinde
meşgul olduğıı ve fıkha yöneldikten sonra bu il imleri terk
ettiği görüşünü savuıunaktadırlar.

Biz. burada Ebu Hanife'nin fıklıa yöneldikten sonra
kclArn ilmini terk ettiğini ileri süreııle.rjn ve söz konusu
edilen eser ve gör\1şleri Ebu Hıııüfe'ye nispetin zor
oldugunu iddia edenlerin görüşlerille kısaca temas etmek
istiyoruz. Heııı geçmişte hem de güniimllzde Ebü
Hanife'nin hiçbireseryaznıadığııu ileri sürenler olmuşıu:r.
Buıılaruı başıı.ıda onu kendilerinden göstemıe lıevesiıte
kapılan bazı Mu'teı.ilile:r gelmektediı6 . Bunlar, elıl·i sünnetin görüşleıini ihtiva eden bu eserlerin ona ait
olınadığıru söyledikten sonra Ebıi Hanife'nin kendi
ıııezhcplcriııden olduğunu iddia etmelerinin daha kolay laşacağım düşünıııüşlerdir. Bu i<l.4jalara nıiisı.eşıiklerden
de katılanlar vardır?. Baıılan ise Ebfı Hanife'nin ltayatıı:uıı
ilk dönenılerinde kelAmla ilgilendi~, sonra bu ilmi terk
ederek flklıa yöneldiğini ve başta oğlu Haıruııad olmak
üıere yalcııılanna kelaxnla uğı:aşinaınaJanru telkin ettiğini
ileri siinııcktedirlerl'.
Önce bu rivayetl~re bazı örnekler verrnek sonra da
belirtmek istiyoru-z.

knımatiıııiıi

Ebu Haıüfe'ııin öğrencilerinden Züfer b. cl-Hüzeyl'in
G Bezıazi, M•noklbu Ebi lfonifo, s. 122.
7 cl=hl, "Alnı HMifn", S, Vll3; a. ınlf. '"Ası Early Mrudjı"ote ıru
t.iıe: Kilabı4 '1~61im wı 'l·müteollfm.. Orıens, XVHil..eıdcn 1964,
s. 96-102; W. Madelung, "Early Sunni Doctrine", St 1, ı. XXXli,
s.l33.
S MuvaiTnk eı-Mekkt Menak/bu Ebi Hanife, s. 54-SS; •I·Be>mi,
M"""lobu Ebi Honi{tt, •· 136-139.

(ö. 158n75)

ı ivayeıinegöte'Ebu H~e kelam i~,•

pamıakla gösıcnlecek bır konuma geldı.ıo.eıı sonra

sine

k ·. ~~· .

t.ılak konusunda yöneltilen bir soruyu cev~ıa:: ~~

ınada zodanıııca, kelaıııl:ı ilgili bilgılerin pnıtikte .. · :~. ·

yaraııı,1dığını düşürunüş ve ilıtiyacııu karşılayacak b~~ ';:
leri vereceğınc inandığı fıklta yöneL-nıştW.
Ilgi.

Ebu Yusur {ö. 183n09), Heysenı b. Adiy et-Tai G··:,·;
2071822) ve dıolıa başkalannlll rivayetine göreEbu H~:-~ ·
Jslfuni iliıniere kelfunla başlaııuş fakat ıamanıa bu iınn; :
.f.ıydasııun az, sonuc~nun kötü o.l~uAunu; kelaıııb U
u&ıaşanlan h:ıl.kın elıl-ı

heva

dı~e ısırulendilıl~ııi Vt

buıılarıı. iyi. gu-z!e .bakmadığı~~ gönııuş; Ar:ı-p dili, kıraa~ •o\

hadis gıbı ıliııılenn de kend.isıne çok şey kıız.mdııınaJa. ·'!-.
cağuu düşQııerck, dünya ve alureti kazanınamu ve farılan :.;
hakkıyla yeri ııe.getirmenin fıkılıla olabileceğine~ ·:,
ve bu ilme yöııclmiştir1 0. Yahya b. Şe_ybaıı'm rivayetiııe~' •
göre ise Ebil Hanife başlaııgıçıa keHlınl.a iştigal edeıkie ,
sonra ke,ndi kendine "Bu yapuj!ım doıru ve giiı.el birşey . :
olsaydı salıabc, tabiin ve takipçileri onu iluııal etmeııer- ' :
di" diye düşüıııııi~ ve fıkha yönelnıiştirıı.
·

Bu rivaycılere bakılırsa Ebu Hanife hayatının belli ~ir
devresinden ı:ııura kel§mla meşgul olmaktan vazgeçmiş
ve bu ilinıle meşgul olmayı hoş karşılamaıııaya
başlaıruştır. Bu görüş oııun ı:isalelerindcki yaklaşıma
uyrnamaktadır.
Çünkü o, risaleleriooe iıısaı-J~
ilgilenebileceği ilimleri n en faı.iletlilerillin Allalı'ın zat ve •
sıfatlan ile nıcşgul olan ve bu hususlarda inkı1mlaııc .~
şüpheleriıli dcfeııııeyi gaye edinen fıkh-ı ekber (el·fıkh :
fi'd-din) olduf:ıınu söy1emektediıı2, et-Alim ve'l·miittlll· •
lim'de ise ilm-i kel!iını bir savuruna silaluııa benı.euııekte. ~

ve Hz. Peygamber ve aslıap döneminde böyle bir silalıı
ku.Uannıayı gercl<tirecek dıınım olmadığı için onlar kul·
laıımarnışlardır. Biz ise keııdiıııizi savuıunak için böyle ·;
bir silalm mulııacız demektedirJ3.
lım-i keHimla uğı"aşruak inançlan akl1 ve ııakli
delillerle ispatıı çalışmak, muhaliflerin delillerini çüıiit· :-:
mek ve luık ilc batılı bitbirinden ayıırnak gibi gayeteri
taşıdığı sürece zcınmedilmesi için hiçbir neden yoktur.·:
Bu ulvi gayeler yerille bfuılı yaymak, şüphe totuıııılan ..
saçmak, ceırui:ııin anısına fitne sokmak gibi bir gaye
giidillüıse ancak o ı.arııan merıınu ve mezınum 'olabi~.
Nitekim Ebu Hanife'nin Haııunad hakk.ı.qdaki kanaaonın
bu gerekçelere dayandaıt talunin edılıııektediı14•

Ebil. Haııit~'ııiıı kclilm ilıniııdeki yeri birçok filinı
tarafından ka~ul edilmiştir. örnc~in tnıaın Şafii (o.
9 Mckld, age. s. ·~ı. S1; Bezzut, oge. 136.
10 Mokkl, ago. s. 51-S9; Bozzaı.i, ag•. IJS.
ll Mekkl. oga. s. H; &uazi. og•. 137.
12 bk. ıi-P'ıklıu ·ıciJSOI. lsL\nbul 1989, s. 36.
13 tl-Alim vo'l·miltrtıl/im, lstanııut 1989, s 11·12.
14 Mel<l<l, og .. s. u:ı.
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R1SALELER1 VE lTİKADİ OÖROŞLER.t tLE IMAM-I AZAM EBÜ HAN!FE
f820) jnsall)ar tefsiıde ll4ukatil b. Suleynıan'a (ö.
~67), şiirde Zübeyr b. Ebu Sül.ıııa'ya (ö. 609) ve
1 tanıda Eb(l Hanife'ye .rnuhtaçurlar, demektcdiru.
· ~~ü)kahir el-Bağdadi fukalıaıun ilk mütekelliın ve
~ ıcunıculanıun Eb(l Hanife ve $afi1 olduklanı.u
~ ydetnıektedir. • 6
Hafs Ömer ez-Zenenceri'nin
~ııyetiııe göre Ebu Hanife'ı~nkelAm halkası ve bu lconuıaıı Ha'lariç, Şı.a, Dehriyye gıbı fıtkalada taruşması fıklıa
ynııeıınesiııdeıı sonra da devanı euniştir.ı7

Ebu

ı<anaatiınizı::e o,

Ehl-i Sünnetin kelAınla upaşan 3lirıı
Kaderiyye'ye karşı
bu nıaksatla defalıır
cı sasra'ya gitrniştir. 18 Ay nca o, lsJ.aın ru.eminde en ~ok
uıaflall olan bir mezlıebin kurucusudur. Onun bu işi
--hiçbir-eser yazmadan başardiğını söylemek isabetli
c!c!ildir. Her ne kadar devrinin gelenej!i:ne göre eserle{
üstatiann takrirlerine dayalı olarak öj!rencileri tarafından
yazıJmalcta idiyse de hem hocalan, hem de muasın olan
EJınlerdeıı muhtelif konularda kitap yazanlar da vardı.
örnele olarak Ömer b. Abdilaziz (ö. 10ln19) ve Zeyd b.
Ali Zeyııelabidin'in (ö. 1221740) Kadcriyye'yi red için
birer ris§.le yazdı.klaruıı, Hasan el-Basri'nin (ö. 110/728)
Öır.er b. Abdilaziz'in ıisAlesine cevabııu ve Cafer b.
Mulwımınıned es-Sadık'ın (ö. 148/765) Kaderiyye,
Havariç ve Ravafız'ın gulatuıı reddeden risaleler yazdık
ıcıiııin ilkleri.ııdendir. Hanciler ve
elıl·i sünnetin görüşlerini savunmuş,

Iamu ıikredcb ilirizı 9.
Görülüyor kı Ebu Hanife hayatının ille döneııılerinde
olduğu gıbi son döneııılerinde de itikadi konulaı.la meşgul
olmuştur. Onun fıkıh ilmiyle meşgul olması, akaid ve
lieliim leoııulan ile ilgileıunesine nıaııi de~ildir. Zaten
ôheınin din bilginleri belli bir alanda uzınanlaşsalar bile
bu, onlann d~er fslanıi ilinılerle ilgilenmedik!eri anlanuı:a gelmemektedir. Ebu Hanife, hakikat arayışmda soıı
derece

saıuiıni, başkalannın görüşlerine karşı hoşgörülü,

meclislerinde llerkese söz hakkı tanıyan, karşıt görüşleri
diııleyen biriydi. Öğrencilerini kerıdi görüşlerini kabııle
ıoılamaı, kendi göıüşii için "Bizim kanaatimiz ye ulaşa
bi!digimiz en güzel görilş budur; bundan daha iyisini
bulan olur.sa, şüphe yok ki doğru olan onun göıüşüdür"
derdi~. Karşılaştığı problemleri çözeriten önce Allalı'ın
kitabına miiracaat eder, onda bulamaısa Hz.
Peygambeı'in sünnetine başvurur, onda da bularnazsa
sahabenin söz ve uygulanıalarma bakıp birinin görüşünü
lercih eder, bunların hiçbirinde bulanıazsa bu defa ~çtilıat
i}

İbn HallikM, Ve(aydıQ"I·a)i<>n, Beyrut 1978, }/2SS; BezılzT, age.
•. 61.

:~ Ahdülkabir •1-&ğdad~ •I·Parle, ys. 1948, a. :163.
ll M~
s. S?, 124, ısı -Ul; Be:zzazi, OJ:'- 181,202, 224-22}.
Mei:Jd. aıo. a. S4; Badıl, ag1. s. 137; &yaziıade, /fdrdtQ'I,9 merom, •. 19.
lO Abdülkalıir ci-Bağdııdi, •I·Fork beyne'/.(ırak, 1 . 363.
Haub •I·B~tdadS, Tarihu Bagdad, Xlii,3S2.
.

•g•.

ederdi. Onun islidial yöntenıi bu şekilde idi. Tabüniıı
görüşlerine uyrna konusunda ise bir zorunluluk görmez
ve bu konuda serbest olduğunu diişünUrdU. "Onlar
adanısa biz de adamız" sözüıtü bu bağlaında söylenıiştir.
Bu üç kaynaktan birine dayanmayan görüşleri, içinde
buhınduğu devrin şartJanıu ve insanların ihıiyaçlannı
dikkate alarak, dillin genel Ükc ve amaçlan açısından
yeniden değerlendirmeye ve sıııırh naslar ile sııursız olaylar, naklin hükmü ile aklın yorumu arasında makul bir
denge kurmaya çalışırdı. O, tartışmalannda nas1an kabul
edenleri nakli delillerl_e ilzarn ederlcen, onlan delil sayınayanlara karşı ise akli deliller kullanırdııı.

B. Ilisaleleri
EM Hanife'nin gönişleri gilııQmüıe iki yolla intikal
Birinci yol ona nisbet edilen risillelerdir.
Bunlann başında da itikacfi konularda görüşlerini açık
ladığı ei-Fıkhu'l-ekber, ei-Fıkhu'l-ebsal, el-tftrm ve'lmatea/lim, er-Rısdle ve el-Vasi~ ile çeşitli rivayet zincirleri ile kendisine ulaşan hadisleri ihtiva eden musnedleri gelmektedir. Ikinci yol ise çeşitli ilsilr, menakıb, tarilı
ve fıkıh kitaplannda dağııuk rivayeller halinde ona nisbet
edilen göriişlerdir.

etnıiştir.

Tarilli kaynaklarda,

-

risalelerinin

Bagdadda geçen haberlerde ,Ebiı Müslim e1-M\Istemli'nin
Yezid b. Harun'a (ö. 2061821) "Ebu Hanife ve eserleri
kornısunda ne düşünüyorsun?• diye sotduğu, onun da:
"Eğer fıloh öğrenmek istiyorsaruz onlara bakııuz. Çünkü
ben fukahadan, onun görüşüne balolmasııu hoş kaı-şıla
nıayan birini gönnediıh"l2 dedij!i; Süfyan. es-Sevı'i'nin (ö.
161/778) onun Kltabu'r-rehn'ini istinsalı ettij!i23 ve
Abdullalı b. Mubarek'in (ö. 181/797) Ev'Z3i'ye (ö.
157/774) yanmda bulunan Ebu Haıılfe'ye ait bn eseri gösterdi~i24 kaydedilmektedir. Ayrıca İbnü'n-Nedim (ö.

385/995)1S, Fabru'l-lslfun ei-PezdeVı (ö. 482/1089)2~, Ebfi
Yüsr Muhammed el-PezdeVı (ö. 49311100)17, Abdtilaziz
el-Buh§n (ö. 730/1330)18, Hafızuddin cl-Bezzaz1 (ö.
827/1424)29, Taşköprizade (ö. 968/1561)30 ve
Beyazizadeli gibi müellifler taıafmdan da Ebı1 Hanife'nin
kitaplannın bulunduğu vurgularuruşllr. Ebl1 Hanife'nin
21 EbO'l·H•yr Muhammed Eyüb Ali, llktdeıi/'1-İs/am, Dlllli 1983, s.

134-13$.

ll Halıb ei-Boğdadi, TarıhM Boğdad, 131342.
23 Haıib d-Ba~dadi, aı•. ı3/342.
24 H•lib el-l3aadadi, agı. 13/338.
2$ ei-PIIırlsı, Tahran 1971, •· 256.
26 el-Usul (Ko;(u'~urark<nMnda), Donaadet 18!>0,1/8.
27 UIWl'd-din. s. 4.
28 !(qx'l-urcr, Detıu4<t1&90, ın.
29 M•nolttbu Ebl Hani{•, 1. ın.
30 Mlf/ahu 't-:add•, Kalüre 1968,2/1$9.
31 oi-UçQiu 'l-müni(4, s. 2-3.
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eserlerinin ço~un öğrencileri tarafından kaleme
alındığı kabul edilmekle beraber en azından Osman elBeıti'ye (ö. 143n60) hitaben, Mi\reie'den oldu~ itlıaın
lanıu cevaplamak için yazdı~ er-Risdle'ııin kendi yazması oldu~ kabul edilınektedirll.
ı.

Akaid ve K clama D air Risaleleri

a.

cl-Fıkhu'l-ekber

el-Fıkhu'l-ekber

Ebu Hanife'nin

ilikadi konulandaki

görüşlerini akselliren özl\i bir eseri olup Imam'dan çeşitli

rivayetlerle naklolunmuştur. Btınlıu-dan o~lu Hammad ~e
taıebelerinden Ebu Mutl' el-Hakem b. Abdullah el-Belhi
kanallanyla gelen rivayetler meşhurdurll. Hıu-nmad~n
rivayeti el-FıkJıu'l-ekber diye, Belhi'nin rivayeti ise elFıkJıu'l-ebsal diye şöhı:et bulmuŞtur. Beyazizade bu iki
nsaleııin rivayet zincirilli şöyle vemıektedir: Sadnı'l
islAın el-Pezdelli Ebu Yakub es-Seyyaıi'den; o, Ebu Cafer
cl-Hinduvaııl'den; o, Ebu'I-Kasım c;l-Belhi'den; o da
Nusayr b. Yalıya el-Belh1, Ebft Muti' el-Belhi ve
Muhammed b. Mukatil er-Raii, Hammad b. Ebu Hanife
olmak Ozere iki ay n kaııaldan rivayet etmişlerd.irl4.
Zahid el-Kevsen (ö. 1371/1952) el-FıkJıu'l-ekber'in,
Medine Arif Hikmet ktp 226 nwnarada bulunan
nüshasırun baş kısnuooa yer alan İbrahim ei-Gfiıiıı1'ye ait
. şu seııed ile rivayet edildiğini kaydetmektedir: Ali b.
Ahmed el-Farisl, Nusayr b. Yahya, İbn Mukatil
Muhammed b. Mukatil er-Rht, Isam b. Yusuf, Hamnıad
b. EbU Hanlfe, Ebü Hanlfe3s.
İsl§m

bilginlerinin çoğunluğu bu risalenin Ebu
Hanlfe'ye nispctini kabul etmekle berabeıl6 eserde henüz
o devirde tutışma konusu yapılınanıı ş bazı nıeseleJerin
yer aldığııu da kabul cunektcdirler. Bu bilginlerden biri
Ahmed Emin (ö. 1373/1954)'dir. O, el-Fıkhu'l-ekberin
32 FUad Seıgin, OAS. 313'2.
33 Ebu'l·h•yı- Muhımmeclllyyub Ali, AkTdaiQ'l-lsldm ve'/./mam el·
Maınrldi, •· t06; K•tip Çelebi, K•ıf• 'ı·ı•nım, Ankara
1941, 211287.
34 bl<. el-Uifl/Q 'I·mDni(c, uloli vr. IOOb; Şehid Ali, vr. \b.
3S Kovıcri, ·el-Alim ve '1-maıoa/llm (~uk•ddime), s. 6; a. mlf.,
l/k6tll'l·mu61ft (t.M<addime}, s. 6,
36 T•ık&priude •I·Pıkhu'/.eJı:bcr ris.ı .. inin Imam EI>Q R•nire•ye ait
olmAdıAını iddi• edenler hAkkınd•ıöyle demektedir: Eb il Hanife eiFıltlıu '1-ckbcr ve el·AIIm "- 'l·milteollım gibi kitaplarınıla ilm·i
kellm konulannın çol)unu ele almııtır. Bu risalelerin ona defti1, EI>O
Hanirc el·Butıari'ıııe ıııit olduğunu ileri ı<lren iddiah.t,
EbQ Hanife'yi kendi meıheplerinden gC!atcmıek isteyen
Mu'teıilllerin uydw:ınasıdır (MI(fahu 'ı-.raMe, 111 S9). Hafııuddin
el-BcııAıi (&. 827/1424) Monokıbu öbl Honi(o isimli eserinde
ş..,.ncldin cl-Kerdeıl'nin (6, 6<1111244) bu iki eseri kendı el yazısı
ilc .EbO Hlllifo'ye nisbet e«ilini g6roijAiınD k•ydeımekıedir
(s. 122). Ayrıc~ Fahru'l-lsiAm cl-Peıdcvl (3. 482/IOR9) •1-U.tG/ 'd•
(KC1f11'/-eJror ktn>rındo 1/ı), Abdij1aziz •1-Buhlri (ö. 730/1230)
Kas(11'/.urar'do (1/8), Ebn YOsr Muhammed ei-PeıdeVı (a.
493/1099) U.wlfi'd-dln'de (s. 4) bu ik.i eseri lın•ın'• nisbet
etmi1lenijr.
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Etıu

Hanife'ye ait oldu~u kabul etmekle beraber er.
1
mizde bulunari nüshalann içinde bazı sonradan ilaveıe . •
bulundu~nu belirtınekte, ancak bu ziyadelerin ne~
oldu~ konu~-uııda bilgi vermenıekteclir37 . Şibll Nu·~
(ö. 1332/1914) ve Muhammed Ebü Zelıra bu ilaveıe
açıklık getirmektedirler. Şibli bu ilavelere örnek ola~
el-Fıkhu'l-ekber'de dönemi için erken sayılan cevher, araı
gibi felsefi terimierin kuUanılınası!\1, halk-u'l-Kur·a
meselesine nisbeten faıla yer verilmesini göstemıe~ut~
dir3ı.

Muhıu-nmed Ebu Zchra ise bu konuda şöyle demektedir. el-Fıkhu'l-ekber'de bazı öyle meseleler gllıüyoıuı ki
bunlar Ebü HaııUe'nin asnnda ve ondan önceki çağlarda
söz konusu edilmiş şeyler de~dir. Elimizde bulıınaıı
kaynaklardan hiçbirinde onun çağdaşlanndan veya ondan _
öncekilerden birinin mucize, keranıet ve istidraç arasın
daki farkı anlatmaya teşebbüs ettiğini göremiyonız.
Halbuki el-Fıkhu'l-ekber'de şöyle deniliyor: Peygamberin mucizeleri ve evliyanın kerameti lıaktır. Fa1(aı ~
berde geldiği üzere İblis, Firavun, Deccal gibi Allalı düş
manianna ait olup da onlardan şimdiye kadıu- vukııa
gelmiş ve gelecek bulunan hallere ne mncıze ve ne de
keraınet deriı, bu, hacetlerini yerine getirme demek olan
istidraçur. Zira Allah, düşmaniann hacetini onlan derece
derece cezaya çekmek ve nihayet cezaya çarpınak
kabilinden yerine getirir. Onlar da buna aldarup da~.a
azarlar. Bunlar caiz ve mümkündür.
Evliyaıun

haller,

kerameti, katirierden sadu olan barikulade

olağanüstü şeyler arasındaki faı:ka dair bir söze o

asırda cereyan eden münakaşalarda tesadüf edemiyoıuı.
Bunlar, tslw'da tasavvuf meydana çıktıktan sonra kclanı
uleması arasında balıis mevzuu yapılmaya başlannuştıı.
Ulenıa, ermiş evliyaya Allah'ın neler bahşettiğinden söz
açU!ar, erenlerin olağanüstü halletinden bahse daldılar.
Bu ci hel bizi meselenin eserc sonradan ilave edildiği zanıuna götürmektedir. Yahut da eser Mattiridi ve Eş'aıi
görOşlerine göre o asırdayeniden yazılınıştır39_

Hz. Peygamberden sonra .i.nsaıılann en faziletlileri
Ebu Bekir, Ömer, Osnıaıı ve Ali şeklinde bir
sııalama yapılınasıoıo, Hz. Peygamber'in anne ve
babasııuıi alıiretteki konumu konusunda nüshalaıdaki_

sayılırken

37 Duho'l-l.rl6m, Kahiro 1964, 2/19&.
3& Şitılt Nu'manf, ei-P'ıl:lru'l-d:btr'ln erke.rı dönem O.Slubu ~~·
madıtm~ o cl&nenıdo ıalebeleri t.vafından refenns g6ıtorilmediti'i
ileri .oüteı-ck bu eserin muhtemelen EbO Mut!' el-Bollıi'ye veya dalı>
sonraki döneme aiı otdul)unu &ne ıOrmel:tedir. bk. Imam AC.
Hanl(a, New Dellıi 1988, ._ 94-96.
39 M. EM Zehm, El>il Ho•f/0, I"Anbul 1966, •· 168· 169.
40 EbO Zehra, ci·Fıkhu'l·ekbtr'den ilgili ibAreyi nııkletıikten sonra 1"
delerlendirm•yi yapmıı!<ladır: "Halbuki bGtlin me:~o.kib kıl>planıı<lo
zikredilen rivayetler onun, Hı. Osman'ı Hı. Ali'den t1s10n tutup ôftt
SC9itmedi&lndc ittif~k ederler. Bir senede. dayanan bu rivi\yetl~r.
senedi olm11yan bir metinden dM• kuvveıHdir." 6bil fiofl((<, s. 161.
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8. AbdO.lkadir Selheti
1368•6.

ıklı jfadeleı"l

ve daha sonraki ılönemlerde ortaya ç~~~
ı:ımıin edilen "kesb" tartışmaianna işarettc bıılumılması
~serdeki nıesetelcrin taınanunııı Ebü Haıılfe'ye ruspetini

b.

piplıeli kılmaktadır.

Mevdudi, Ebü

Haıüfe

ve Ebu Yusuru

koııu

Dareru'l-enhur, Kaltire

cl-Fıklm'l-ebsat

Ebu Hanife'den öğrencisi Ebu Mu1i'
el-Hakem b. Abdulla~ el-Belhi kanalıyla rivayet
edilmiştir. Muhammed Zahid el-Kevscn (ö. 13'71/1 952)
neşrettigi nüslıanın rivayet silsilesini Dartı'l·kütübi'l·
Mısriyye'de bulunan nüshadan naklen şöyle sıralamak·
tadır: lrııam EbG Bekr Muhammed b. Muhammed el·
K~llııt, Ebu Bekr Ataııddiıı Muhammed b. Alımed esSen\eıkandt'den; o, Ebu'I-Mwn Meyınun b. Muhammed
el-Mekhuli en-Nesefi'den: o. Eb(l Malik Nasran b. Nasr
e1-Hutteli'den; o, Ali b. Hasan b. Muhammed elGazzal'dan;.o;Ebu'l·Hasan Ali b. Alımed el·Faris1'den; o,
Nusayr b. Yahya el-Fak!h'ten; o, Ebü Mutl' el-Hakem b.
Abdullah ei-Bellı'i'den; o da Ebü Harılfe'den rivayet
el-Fıkhu'l-ebsat,

atan

~ıaJ<atesinde, ei-Fılchu'l·ekber'iıı bazı böltımlerinin sıhlıati

tonusunda tereddütler bu!unclıığunu kaydettikten sonrd
ına-~aJesinde ele ald$ dört ltılifenin durumu, aslıabın
~o:ıumu ve imaıun tarurıu bölilmlerinin sıhlıati konusun·
da tereddUdtln söz konusu ol.ınadığııu, çünkO. aynı
ıörüşlerin e/-Vasiyye, el-fıkhıı'/.ebsat gibi diAcr
estrleıinde ve Ebu Harılfe'nin, öğrencileri EbG Yusuf
ve MuJıanımed'den nakledilen görfişleri toplayan
Tatıavl'niJ\ (0. 231/933) Akide'sinde yer aldı~ıru
~yde~ektedir42.
ei-Fıkhu'/.ekber çeşitli

şerili

dillere tereilme edilerek

yayıruİaıımışur. Urduca tercfıınesi 1289'da Delhl'de,

etmiştir?.

pencabca tercOmesi 1890'da Lııhor'da, Almanca tercüme·
ıi 1915'de Jcııa'da basılınışı ıt. Türkçe tercümeleri
1ıuııtelif zamantarda farklı kişiter tarafından yapılmıştır.
on beş kadar şeJhi yapılmış olup burılann ba_mcalan

Nesefi'rıin

Beyarlzôde

ei-F'ıkhu '1-ebsat'ın bazı konularının

Tebsıra'sında, Nureddin elBuhliri'nin (ö. 580/1184) ei-Kifaye'sinde, Hafızuddin
Eb\ı'I·Berakat Abdullah b. Ahmed en-Nesefi'nin (ö.
ıunJardır:
.
70 1/1302) el-i'timad, Şerlııı'l-umde ve Keşfil'l-me~ar'ın·
· ı. Ali b. Muhuınmed ci·Pezdevi'nin (ö. 482/1089) da, Ebu'l·Abbas Alımed b. Muhammed en-Naufi'nin (ö.
şeıhi. Lord Satanley tarafJndan ı S62'de Londra'da yayım·
446/1054) e/-Ecnas'ında, Kadı Ebu'!-AJ§ Sliid b.
Muhammed es-Sliidi'nin (ö. 442/1050) K.itabu'l-i'tibıunıştır.
2. Ekmelüddin Muhammed b. Mahmud b. Ahmed el· ınad'ında, Necmüddin Ebu Şuen' eı:ı·Nasırl'nin (ö.
656/1258) el-Burhanu's-satı' şerhıı Akaidi't-Tahavf isimli
Babeıtl'nin (0. '78611384) şertıi4l.
eserinde ve Ebu'I-Mchasin Malımud b. Sirac ei-Konevi
3. İlyas b ibralıim es-Sinubi'rıin (0. 891/1486) şerht«.
· (ö. 77011369) şerhinde yer aldığını kaydetınektediı:48.
4. Ali el-Kaıi el-Herelll (ö. 1014/1605) şerhi el·
ei-Fıkhu'/-ebsaf ın Istanbul'da Fatih 5392/2 ve Selim
Menhecil'l-ezher, Taşkent 13~2/1894; Kalıire 1323/1905,
Ağa 58713 kütOphaııelerinde yaıma nüshaları bulunmak·
1955; Kaııpur 1327/1909 tarihterinde yayımlanmıştır.
tadır, 130'7/1890 ve 13'2411 906 tarihlerinde Kalıire'de;

5. Ebu'I·Münteha Ahmed b. Muhammed el·
Magnisavi (O. 1000/1592) şerhi. Kazan 1896; Delhi
1306/1889 ve Haydarabacı 1321/1903 tarihlerinde
yayımlaıınıışur.

6. Alauddin Ali ei-Buhaıi şcrhi.

Şarih bu çalı.şmnsıru

Uhığ_ Bey'e takdim etmiştiı"S.

. -·. ?·

Atll.ııllalı h.'

şeıbi,

Muinilddin
Kazan 1890.

Muharnmed el-Karsavi

11 Ör.

Kılıç Ali P~a onohasında bn lbare buhııunanıakıadır. AU

el-

Kııri'nin Fıkh-ı ekber Şerhl 'nd• k(lfilr Otcr<ı (bk. s. 130} ve Ebu 'l·
Münıelıa Ştrhl 'nd• cahiliye nıer• (hi;. s. 30) MdCkleti belirtilirken,
MUhammed b. Ömer ei·&R Sab~la '.r-reidm fi lıilkml db6.1 s~yldu'l·
tA'm'do bu ifodelerin sorndan il; ve edildi&ini söylemekledır

<•·

1 $3-84).
:
1. Mevdlıd!, "EbO Hanlfo vo EbQ yl.,ur•, l..tdm
Istanbul 1990, Ul05.
· .
43
Köpıilln, 70312, l03a· t36b: Bayezid, 3081.
41
Ş.hid Al~ 1670.
•
4S Fo..ı Se.zıin, OAS. l/4 13.

DQşQncısl Tarıhi,

(ö. 508/1 llS)

136811949'da Zahid ei-Kevsen tarafından yine Kahire'de
b. Ali el· Clizcani ve Ebu'I·Leys esSeınerkandl (ö. 373/983) tarafıııdaıışerhedilmiştir. İmam
MatOridi ve İbrahim b. İsmail cl-Malati'ye nispct edilen
şerhler Seınerkandl şerhinin aynıdıT. Zalıid el-Kcvsen,
Daro.'l·kütiibi'l·Mısriyye'de şupheye yer bırakmayacak
şekilde Ebu'I·Leys es-Semerkaııdi'niıı adı zikredilen
birçok nüslıanın bulunduğunu kaydetrnektedir.•9
Muhammed Ebu Zehra, bu şerlıin lmam Matfiridi'ye ait
olamayacağun, içinde Eş'aıilere karşı cevapl:irın bulun-

yayıınlaıımıŞUr. Atıl

masına bağlaınaktadırso.

46 ei-FıkJııı '1-ekber'ln d•h• birçok ;crlli mevcuttur. BurJ..- için bk.
Broekelmaıın, OAı SUPPL.. 112!1; Fuad ~zgiıı, O.tS, 1/41&.
47 Beyazizade, l,ôr6n1'1-mtram. s. 22; Kevseıl, T«'nibıı'l-haıib,
Boyrut 1?81, .<. 13; •1-AIIın ve'l-maıaollirn. (Mukaddime), s. 6: el. r'ıkhıı 'l·•b•aı (Mukaddime), '· 3 S.
48 Boyuiıaıle, İl6rd/Q'l.m1!1'om. s. 2~.
49 K<"~er1, <l·Alim ıı. 'l-mDıtollım, (Muk.addime) s. 4.
50 E.bQ Zehr>, El>ılf/ant(•, s. 167.
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İbnü'n-Nedim (ö. 3S5/995)Sı , Abdülkalıif el-Bağdadi

429/1037)51, Ebü'1-Muuıffer el-İsfeffiyin1 (ö.
471/ 1078)!3, Faluu'1-İs!§m e1-PezdeVı (ö. 482/1089)S4,
Ebu Yüsr Mulıamıned e1-PezdeVı (ö. 495/1100)Ss gibi ilk
dönem müelliflerinin Ebu Hanife'ye el-Fıkhu'l-ebsat
adıyla bir esef nispet etmemelerine ve Falını'I-İslAm e1Pezdevis6, Ebu'l-Mılln en-Nesefi (b. 508/1 _ı 15)57 gibi
müelliflerin ei-Fıldıu'l-ekber'in mulıtevasındaıl söz
edeı:ken verdikleri bilgilere dayanarak ei-Fıkhı•'l-ebsat'ın
ayn bir risllle olmayıp ei-Fıkhu'l-ekber'in Ebil MuıJ' elBelhi kanalıyla gelen rivayeti birbilinden ayımıak için
HammAd'ın rivayetine ei-Fıldıu'l-ekber, Belhl'niıı
rivayetine ise ei-Fıkhu'l-ebsat denilıniş olabileceğiru
ifade etıııelc istiyorum. Tespiüeriıne göre bu tw isiın
lendimı.eyi önce Beyazizadess, alkasından da Zebid1 (ö.
1205/1790)S9 yapııuştır. Taşköprizade (ö. 969/1561) ve
Kfttib Çelebi (ö. 1067/1657) Ebit Haıılfc'ıuıı eserlerini
zikredcrken ei-Fıkhu'l-ebsat isınine yer venııemekte
dirleı:60. Kalib Çelebi her iki rivayeti de ei-FıkJıu'l-ekber'e
nispet etmektedir.

(ö.

Haydaı:abad'da,

Abdulvalılıab
ıruşlardır

Ebu Mukatil Hafs b. Se1m esSenıerkaııdj'nin (ö. 208/823) sorulan ve bunlara verdiği
cevaplardan oluşmaktadır. 43 soru ve ccvaptaıı oluşmak
tadır. Za!Ud el-Kevsen el-Alim ve'l-nıareallim'in ravileı:j.
ni şöyle sıralamaktadır: Ebu'! Hasan Ali b. Halil edDııneşk1 (İbnu Kadı'I-asker Ebu'I-Hasan Burlıarıuddin Ali
ıi. el-Bellıi'den; o, Ebu'l-Mu1n Meyınıın b. Mulııunmed eiMekhuü en-Nesefi'den; o, babasından; o, Abdül.kerim b.
Musa el-Pezde\li'dcn; o, Ebu'l-Mausut el-Matüridl'den; o,
Ebu Bekr Ahmed el-Cüzcani'deo; o, Muhammed b.
Mukatil cr-Raıi'deıı; son ikisi Ebu Muıl' el-Hakem b.
Abdullah el-Bcllıt ve 'Isiim b. Yusııf cl-Bcllıi'deıı; bu ikisi
de Ebü Mukatil Hafs b. Selın es-Semcrkandi'den; o ise
Ebu Hanile'ye sordu~u suallerin cevaplarını nakletmiştir.6ı

el-Alim ve'l-mateallim'in İstanbul'da Fatih (5392/1),
Esad Efendi (352212), Damad iuı:ahiru (297/4 1) ve Raşid

Efendi (101611) kütüp!ıanelerinde yazma rıüslıalan bulun-

tarafın.

cl-Hind1 en-Nedvl tahkik.li.
(Haleb 1972).

neşrini

yap.

el-Alim ve'l-mü feal/im lntant Maıiiridi63, 1bıı(l'n.
Nedim6•, Falıı1ı'J-İslfun el-Pezdevi65 , Ebü'l-Yüsr cı.
Pezdev'i66, Abdiiiaziz el-BuhM6 7, Bez.zaı.!6ı ve fUtip
Çelebi'nin69 de içlerinde bulunduAn büyük bir çoğıı.ıı!tık
tarafından Ebu Hanife'ye nispet edilmiştir. Zehebl (ö.
748/1348) ve bu konuda onun göıi!Şilnü paylaşan bazı
uıüsı.eşrikler ise bu nispetı yaıliı$ bulurlar. Zelıebi
Milanı/1-ilidafda Ahmed b Ali es-Sü!eymani"nin (O.
412/1021), Ebfı Mukatil Hafs b. Selm'den el-Aitm ve'/.
mareailim adlı eserin sahibi olarak söı ettiAini belirtir.n
Müsteşrik Sclıııcht Zelıebi'ııin tespitini yerinde bulur ve
ileri sürdügü yeııi bazı. delillerle bu tespiti destekler.7ı w.
Madelung da b\ı gö~'ii paylaşır.n

d. er-Risalc

c. el-Alim ve'l-müteallim
Öğrencisi

1368/1949'da Kalüre'de (Kevseri

daıı) ve ı 981 'de !staııbul'da (Mustafa Oı tarafından)
yayı.nılaıımışt.ır. ibn Filrek (ö. 406/1015) ta.rafuıdan Şeıh
edilnıiştir.6l Aynca Muhanınıed Revvas Kal'acı . Ue

Ebü Hauüe'ııin. Basralı alim Osman b. Müslim el·
Betti'ye (ö. 14Jn60), kendisinın Mürcie'deıı olduğu
ithaııuııa karşı yaznuş olduğu bir risllledir.73 Bu risalede
Osman el-Betti'ııin kendisine yazdı.Aı mektupta "dalaletıc
kalmış ınüıniıı" ifadesini kullanmasınııı yanlış olduğunu
bildinnesi üı.cıiııe Ebu Hau1fc verdiği cevapta "benim
için aslolan Kıır:an ve Hz. Peygamber'in uygulamalarıdır.
62 bk. Mund t.toll•, ıır. 1827, ı S9b.nsb.
6) To 'VflaJQ'/.Kur'cm. Bazı Selım At• KCıOphancsi nı. 40, ıı&b.
64 ltına 'n·Neclim, ei-Fihrisı, s. 256.
6S ti· UJQI (K•If1J'/.eçrar içinde), 118.
66 Us•IR'd-din, s. ·ı.
67 Koıfıl'/.o~rar, lll<.
68 Mınoklbu Ebi Tlmıl(e. s. 122.
69 K.elfll'z-ıunun, 2/ı437.

70 Mlumu'/.1//dal, lleyr"l 1963, I /SS8.

71 Sclıach~ Onen.ı. Loiden ı 964, ı7/96- 102.
71 Madtluna, "&ıly Su:ıni Oooırıne C<ın«mıng faith ._, ltefte.:ted iıı
ı1ıc Ki~u'l·im•ıı of Elıil Ubayd al·Kuun b. Sa!Wn, Sı. ~ XXXI~
233; Y. Şevl;.i Yavuz, "el-Alim ve'l·mtlleallim", DfA, l/461-463.
7)

BO)'ilkgOnalı işleyenkişi (mcımkıb·ıl<eb~)haklanclakigOıilJteıO;
sıuba aynlmıü.ıaJu-:

maktadır.

el-Alim

vc'l-ınütea1liın

51 ei-Fihrlll, s. 256.
52 eJ-Fork, s. 363.
53 eı-T«bJir fl'd-din.

1349/1930

senesinde

ys. 1940, s. 113-114.

54 eJ-U.nll (Kolf/l'l·tJrar k<ııannd.\). ıtı.

55 Usitlil'd-din, s. 4.
S4 d·U>Ill (Kq{il'l·urar kenannda). ın-8.
57 T<bsırtıtil 'l-44/le. DımOJk ı990, ıns.
58 lık. ti-UslliQ'l.nılinlft. s. 2·3: {f6rôt•1'l·m01'6m. s. 21-22.
59 lık. lıha{u 's·sdde, bll$kı yeri vo Iliribi yok, 2113.
60 Taı;k6priude, Mif/alııı ·s·seôde. 2/ l 59; K!tip Çelebi, Ker(D.'z.
ı.ıınıin, 2.11287.
Gl Kcvsct!, ol-Alim vo'/.müteollim, (Mukaddinıo) s. S.

Hariciler ve Mu'teıjle onu mürnin ıa.~~
o1. .kıkt.a.ıı son.ta gllnah ın hi9bir zarar venneycce.ju:t _
16yler, ehl·i sDnuel ise b9y!lk gUnah işleyeni teldir etmeı, gOnalıkll
EbO lianilo'ııin kana•li de budur. Mııh>ınmed Ebü Ztlırı, EbO
HMifo•ntn Mürcie.'den olmakla ilham e.dllnıe.sinin sebeplerirüşbylt

MQrcie

iına.n

••y.,.,

malanı.XIadır: :

..
ı. O, imaıı1111m:ız ''" eltsilmeı deditindc bazıları, onun ameli """"

dan geri bınktıi\>W saruııok bu yaluşiJrnUd& buluruıııışWdır.
2. • Allah, bir iyilife on sevap verir. ı;llnalıa ise mikurın<a >ZJi
vaıdır. Onun aO'ı kayıı altına alınamaz, sınırlandınl.unaz." ~;ıp
bazılannca bir ıar Mürcieeilik (ehl·i sUnncı Mllı<icsi) olank ,...
lendirilm~ ve !lbll Hanife de bu çu~vode MOrcie'ye "'"""

obntkla itharn e!lilmiftir.
.
.
3. /\.,an gibi MOrcie'ye mcruıup baıı kitiler Eb9 Hanife'yı kcııd•
lerinden g6slcr<ırck tara.IW buıın•y• ç•lıınıışlıırdır. Ebü Honlf• 1'
ı 76-l77.
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JUSALELERl VE lTlKADI GÖRÜŞLER.,! lLE İMAM-I AZAM EBÜ' HANIFE
ııuııJanıı dışllldaki şeylerle aınel

edenler

bid'atçı kişil

Malik'in Muvotta'da yaptığı gibi bir hadis kitabı tasnif
erdir" demekte, görüşlennin doğru olduğunu ayet, hadis . etmek üı.e:ıe özel bir çaba sarf etmemiştir. Ancak öğren
ve saJıabe uygulamalan ile ispata çalışmaktadır. Ebı1 cilerine fıkıh detsleri verirken ve hUlctlınler çıkanrken
Hanife kendisinin Müıcie'ye mensup olmakla itlıam dayııı:ıdJtı hadisler, sahabe ve tabiinden yaptığı nakiller
edilmesini ise şöyle değerleııdinıı.ektedi.r. Bid'at elıli hak öğrencileri tarafından yazılmış, sonra da toplanllJ:ak
ve doğıuyu söyleyen kişileri bu isimle isiınlendirirse, müsnedler oluşturulmuştur. Ebu Haıılfe, hadis
M-'<kı söyleyenierin bunda ne günalu VIIJ:dır. Bize Müxcie
gelenel\inde olduj\u şekilde rivayetlerde buluııınak üzere
isıDini düşnıanlaruruz yakıştınnıştır.
meclister oluştunnaınıştır. Bu nedenle de hadis konusundaki
rivayetleri azcııru.
er-Risale'nin Fatih 539216 (1 ı6b·l24a) ve Selim Ağa
587/10 (17Qb.Js43 ) küıüphaııelerinde yazma nOslıalan

bulunınaktadır. Zahid el-Kevserl tarafından 1368/1949'da
J(a)ıire'de ııeşıedilmiştir. Ayoca Mustafa öı tarafından

!98l'de Tüıkçe tercilmesi ile ber.ıber yayı.nlaıın\.ı.ştır.
Ebu Hanife'nin Osman el-Betti"ye başka bir risAlesi de
-Selim Ağa 581/11 (174a·l76b) nurnarada yer almaktadır.
Ebfı

Hanife'nin eserleri içinde telif tarzında yazılan
Diğerlerinin tümilnün imi§ tarzında
yazıldığı tahmin edilmektedir.
tek eseri budur74 .

e. el-Vasiyye
Ebii Haııife'uiu, oğlu Hllinmad"'s, öğruıcileri Ebii
Yusuf(ö. 182n98)76 ve Yusuf b. Halid es-Senıtl' ve dostlanna hitabeıı yazdığı risileleri vardır77. Eliınizdeki eiVasiyye dostlruuıa ve öğrencileriİle vasiyyeti olup Ebil
Mukatil Hafs b. Sclnı es-Semerkandt (ö. 182n98) ıamfrn
dan rivayet ed ilmiştir'''· Aynca Ebu Yusuf kaııalıy1'1
gelen rivayetleri de vardır. Nitekim Kevseri yapııg-ı neşriıı
mııkaddimesinde bu rivayete dayandığıru bclinmektedir19. Oğlu Haınmad'a vasiyetine Osman b. Musıafa
taıafıııdan Zabdeta'n-nosoi adıyla bir şerh yazılnuşu~o.
Ebu Hruıife'nin,lsl§mi esaslarla ilgili olarak bazı dostlanna yazdı~ı tnvsiyelerin J!ınlıtelif kütUplıaııelerde
yazına nüslıaları bulurınp Ekmeleddin el-Babertt (ö.
786/1384), Molla Hüseyin b. İskender cr-Rnmi (ö.
1084/1672) ve Nurcddin Efendi el-Üsküdari (ö.
1260/1844) tarafıııdan şerhler yazılnuştır. Her üç nüsha
da matbudıu~".

2. Müsnedleri
Ebu Hanife, hadis Illiınıeri gibi bir müsııed oluştunnak

__üzere öı.el bir gayret göstemıenıiştir. Ömegin İmrun

i4~ Ebut-Hayr
Mubaııımed Eyyub Ali, A.kideıa
s.
bk. Es•d Efendi 43713; l•ıanbut Oniversiı.si kUıOphancsi 5808/1.
'f./Jidm,

129.

lG lık. F:ıtih 539l/7; Bayeıid 3080/4; Istanbul Onivcrıiıesi kOıGplıan<·
si 155311.

n lık. Fıııib 539V4, Ah Em iri 43513; Esod Eferuli 283/l, 43714; lst&ıı-

78 lıut Oni~ııcsi k!ltOplıancsi 646 V I.
lık. d-Uıfdii 'l-nıönl{l. s. 4.

: Kevaed, d-Alim .,·1-mllttalllm (Mukoddimo), s. 1.
~ Esad Efendi 43713; Istanbul Oniversiıui ldltOphMesi 5808/J.
11
bl<. Flı•d Seıain, GAS, 1/418. Aynea EbO Hıın~e 'niıı Yusuf b.
li111id es-Senıti V6 fbO Yu1uf'a vasiyetleri için bk. Mek.k1, MsnoJüb,
$. 360, 370.

Amşuncıların büyük kısınıııa göre oııa nispet edilen
müsnedler ·ö~rencilerinin kaydettikleri bu rivayetlerden
oluşmaktadır. İbn Hacer el-Askalant (ö. 85211449) şöyle
demektedir. MQsııtdıı Ebi Honf{e, lnıam~n kendisinin
cem ettiği bir kitap değildir, elde bulunan Musned
Muhammed b. Hasan'ın (ö. 189/805) rivayet ettiği
Kilobu'I-Asar'dır. Bundruı önce de Muhammed b. Hasruı
ve Ebıl Yusuf'un eserlerinde Ebu Hanlle'nin rivayet ettiği
hadislerden bazıları yer almaktadır. Hafız Ebu
Muhaınmed el-Harisl (ö. 340/951) Ebil Hantre'nin
rivayetlerine çok önem vermiş, bu rivayetleri bir cilt
halinde toplaını.ş, sonra da Ebu Hanife'nin UstaUan na göre
tertip etıııiştir. Hafız Ebu Bekir b. Makkart bunun meıfu
olruılıadislerini çıkarmışuın. Daha sonra Kadı Sadruddin
Musa b. Zekcriyya el-Haskefi (ö. 650/1252) bumı
Kahire'de ibtisar etmiş, onu Şey h Mulıanuned Abid esSiııd1 el-Mederu (ö. 1257/1841) fıkıh bablarına göre tertip
etırtiş, bunu da Mulıammed Hasan el-lsraili es-Sünbüli elHindl (ö.l305/ ı 888) şerh ~tirl-4. Ay nca Ali el-Kaıt bu
Masnedi şeıbetıııiş ve Beyrol'ta yayıınlaruruştır (ts.).

Katip Çelebi Ebii Hantre'nin Masnedi hakkında şu
bilgileri veriyor: "Bu Mıisned'i Hasan b. Ziyad el-Lü'lüi
(ö . 204/819) rivayet eder. Kasını b. Kutluboğa (ö.
.897/1474j, Haris1 rivayetine dayruıarak. fıkıh bablarına
göre tasnif eder. Oııun bu eser Uzerine iki ciltlik Emali'si
de vardır. Şrunlı Alim Cemaluddin Ma!ınıud b. Altmed elKonevl (ö. 770/1368) Müsned'i el-Mu'temed adıyla ihtisar eder, sonrcı da bumı şerh ederek ei-Mastenld adııu
verir. Ebu'l-Müeyyed Mulıamrned b. Mal\mud el-Harizıni
(ö. 665/1267) ise bumın zevaidiui Comiu ·mesanidi'l!momi'l-A'zom adıyla toplamışıırts. O, Comiıı mesanfdi
toplaına gerekçesini şöyle açıklamaktadır: Şaın'da Ebil
Harufe'ııil\ deg-erini bilmeyen bazı Jdşilerden oııu küçük
düşüren, emsal ve akranlaı:ıru ise daha bl\yük sayruı bazı
sözler duydum. Bunllli, onun az hadis rivayet ettiğini
söylüyorlar; Muhammed b. Yakub ei-Asam (ö. 346/957),
İnıarn Şafii ve Aluııed b. Haııbel'in müsnedleri, Malik'in
8l Ali eJ.lCatl, Şuhw MQsnedl f!ı>tHani{t, Şeynıt t98S, s. 7.
83 Ati ci·Katf, Ş.rlru Mfbnedi Eı>tlfanl(e, t. 5·6; M. EM Zel.-a, Ebıi
/fanl(l. s. 190.
S4 Ali el-Karı, Aae., s. 7.

85 KRtip Çoılebi, K•l!iı"ı-wnun, 211680.
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IL YAS ÇELEBI
Muvatta'ı

var deyip, bu eserleri onlanıı ilimdeki üstünlüklerine delil gösteriyorlardı. Ebu Hanife'nin birkaç
hadis rivayet etti!ini söylüyorlar, onun, Müsnedinin
olmadı~ sanıyorlardı. Bu sözler benim dini gayretime
dokundu ve Eb\1 Hanife'nin hadis ilmindeki ye~ ortaya
koymak için hadis ulemasmın ileri ·gelenlerindeıı on
beşinin deriemiş olduklan nıiisnedterden bıı. eseri oluş
ttırdum. " i G

Harizm1, bu on beş hadis alimini şöyle sıralaı:naktadır:
1. Hafız Eb\i Muhammed Abdullah b. MUlıaınıned b.
Yakub b. el-Harisi el-Buhad (Üstat Abdullalı diye tanın
maktadır.)

2. Hafız Ebu'! Kasım Talha b. Muhammed b. Cafer eş
Ş alıidıı'l-adl

3. Ha:fız Bbtı'l-Hayr Muhammed b. el-Muzaffer b.
Musa b. lsa b. Muhanuned.

4. Hafız Ebu Nuaym Aluned b. Abdullah b. Alımed
el-İsfei:WU

5. lmanı Ebu Bekr Mulıammed b._.,.Abdülbaki b.
Muhammed el-Eıısafl
6. Hafız Eb() Alınıed Abdullah b. Adiy ei-Cürcani

7. İma m Hasaıı b. Ziyad el-Lü'lüt.
8. Hafız Ömer b. el-Hasan el-Bşnanl.

9.

Hafız

Ebfi Bekr Ahmed b. Muhammed b. Halid b.

Hıııt el-Kilat

lO. Hafız Ebu Abdullah Muhammed b. e'!-Hüseyiıı b.
Muhammed Hilsrev ei-Belhl
ı ı. Imanı Ebu Yusuf Kadı Yaku.b b. lbrahiınel-Eıisan
12. Imanı Muhammed b. ei-Hasıll\ eş-Şcybaıll

13. Imam Hammad b. Ebu Hanife.
14. İm,ım Muhammed b. Hasan".
15. Hafız Ebu'I-Kasını Abdullah b. Muhaınıued b.

Ebu'l-Awam

es-Sağdı"ıı.

Kalip Çelebi'nin

s ıralanıasmda Hasan b. Ziyad el-

Lil'lüi'ııin ismi geçmemekte, o~un 'yerine Ebu'I-Hasan Ali ·
b. Muhammed b. Habib ei-Maverd! (ö. 45011 058)
zikredilınektedir'19.

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki Ebfi Haııtfe Müsne(i'i,
İmam Malik'in Muvatta'yı yazdığı gibi kendisi yazınanuştır.

Rivayetler ondan

aluunış olmasına rağmen

buıılan

yazan ve tertip edenler. öğreı:ıcileri ve

t~r

larıdır. Şunu da belirtelim ki onu öğreı:ıcilerinin yazınas

1

veya tertip etmesi keMisiııe nispctini zayı.flatınaz. Çuııkiı
o dcvirde yaygın olan yazını yöntemi bu şekildeydi90,
İbn(l'n-Nedim Ebü Hanife'ye aynca er-Red ale'ı.
Kaderiyye isimli bir risa.le nispet etınektedir'ı
Abdülkahir el-Ba~dadi ei-Fıkhu'l-ekber ile bunun· ayı~
eser olduklarını belirtmekiediJ9l. Kfitip Çelebi ise el-Red
ale'I-Kaderiyye'nin Ebü Ha.nlfe'nin tonınu İsmail b
Hammad'a (ö. 2121827) ait oldugunu kaydetınelclediı'J'l, ·

Aynca orun fikhi pıoblemleri dm lıalkalannda tanış.
maya açıp çeşitli müzakerelerden geçirdikten sonra
ortaya çı.kan çözüroleri öğrencilerine yazdırdığı bilinmektedir. Fı.kha dair görüşleri dalıa ·çok· bu şekilde tespiı
edilmiştir. Öğrencilerinden Muhammed b. Hasan'ın
yazdığı :zahiıii'r-rivaye rnetinleri, ona isııat edilen gôt\1;
ve içtihatlan ilıtiva etmektedir. Bunlar: el-Mebsüt, tz.
Ziyadôt, ei-Cômiu'l-kebtr, ei-C4mlu's-sagir, es-SiyerfJ'/.
lrebb-. es-Siyera's-sagır adlarını taşıyan eserlerden oluş
maktaclır.

C. İtikad1 Görüşleri
1. D in, Şeriat, Tevlıid ve
Yüklediği Anlamlar

Fıkıh

Terimlerine

Ebu H~nife, "din" terimi ile tevlıidi, tevlıid ile inıarun
şanını kabullenmeyi, şeriat ile de dini hükümleri
kastetınekte; dinin sabit, şeriatın degj.şken oldu~u
belirtmekte ve bütün peygamberlerin aynı dini fakat fark·
lı şeıiatlan getirdiklerini kaydetmektedir. Bu nedenle
peygamberler, gönderilclikleri toplı.unlardan, kendilerinden önce gelen peygamberlerin dinini terk etmelerini
istemedikleri halde, oıılann şeriatla nm değil, sadece
kendi şeriatlan~ tabi olmalaanı iste.nıişlerdir.
alil

Kişinin leh ve aleyhine olan şeyleri bilmesine fıkıh,
bunun inanç esasları ile alakalı olan kısmına el-fıkhu1·
ekber, ibadet ve muamelatla ilgili olaıuna da el·fLl(h fı'l·
alıkaın denilir. Fıkhın en faziletlisi, kişiniıı Allah Teala'yı,
O'nun koyduğu hükümleri, kanunJan ve çizdiği sırurlan
bilmcsidir.

•

2. İman ve İslam Terimlerinin Anlamları
lman, dil ile ikrar ve kal b ile tasdikten ibarettir.' Te·~ ~l
başına bilgi ve tek başına ikrar iman sayılmaz. Eğer böyle

olsaydı, miinafıklar ve

ebl-i kitap mümin olurlardı. Allalı

Honif•'nin MJ)Inedleri hakionda daha geıÜJ bilgi i5in lık.
MuhAmmed Emin ei-Uıl<eıi, Muon!du Imam Ebi Honif• w ad.H
morvi)')IOIIh mlne'l·mer{ilat w 'l·<lt6•. Koroçi ı398/ı9?8; Şiblı
Numftni, imam Abu Hanı{olı, J .. 91·94: Brockelmann, GAı SUPPL,
ıtl86; Fu•d Seıgin, GAS, 11418.
'
91 •1-(i'fh•l"• •. 256.
90 EbO

86 Huiıml, Cam/u Meranidf'l-İmam •1-A 'zaın. Beyrut ts., l/4,
87 !mı~m Mtdııınnı<d b. Hasan e.ı-ŞeybMl'nin rivayetleri iki L1ne olup
birincisinı Mfbntdıt Muhammed, ikincisine ise '•A.tat" denilmektedir. f3unun rivftyetlerinin çogu tabiine ~l\Yt4nıntıkCAdır.
·
88 Horiıml Caınfu mesonfdi 'l-lmam 11-llıaııo, 11~·5.
89 Katip Çelebi, Kırfu'z.zıınun, 21ı6&ı:·
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92 el-Fark b•yn<'l·fi••k, •· 363.
93 K•tf/l'ı-r:wtün, 11839.
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RİSALEI,.ERİ VE lT!J<ADl GOROŞLERllLE İMAM·! AZ.Aı'-i EBO HANtFE
reaıa'yı tanıyıp kalbiyle tasdil. ettiği halde, iıııkfuıına rağ

men ilaarda bulunmayan küfür üzere ö!Ur, isl~m kelime-.
si ise Allah'a teslim olmak, O'ııa boywı egınek anlamlan~.8 gelmektedir. İman ve isl~m lügat yönünden farklı
onlarnlara gelmekle beraber ıeıim olarak aynı anlamdadırlar. Imansız islam ve islıiınsız iman olmaz.
· İnıanda şüphe, tereddüt v~ istisna caiz olmadığı gibi,
eksilmc de olmaz ve aıncl imandaıı bir cüz de~ldir.
Kur'an'da imarun artaca~ınn işaret eden ayet~'<, Hz.
Peygamber devrinde yenilenen emir ve ilülctlmler
cibetinden bir arttnadır. Biıın,:naleyh bizim imaıwnız da
ınelek ve peygamberlerin imnııı gibidir.
·
artıp

3_. Fetret Elılinin ~onımtuluğu
islfun diyarİndan uzak bir yerde 'yaşayaıı bir insan,
-AIIalı'a inansa fakat Allah'ın,koyduğu farz ve hükümlerden hiçbir şey bilmese, bu neılenle de ikrarda bulunmasa
yine de münıindir. Allah, peygamber görderı;nemiş olsaydı da insaniann kendi akıllanyla O'nu bulmalan gerekirdi. Fakat bu dıınımda peygaıııhcr gelinceye kadar emir ve
yasaklardan sorumlu olnıaılat'dı. Hiç kimse yaralıcısım
bi tınemekten dolayı mazur sayılaıııaz. Çünkü herkes gök·
leri, yeri, kendisini ve başkalınıu kimin yarat:Uğını seze~
cek yetenektedir. Bir kişi tı:vhid ilminin inceliklerinden
bir şeyi anlaınakla zoı:lanırsa, bir
bulup sorııncaya
kadar, Allah katında doğru olan ne ise onun hak olduğu
na inanması gerekir. SormRyı eneleyerck tereddüt içinde
beklenıesi caiz de~ldir. Zirn <!ainli tereddüt küfürdllr.

alim

4. Tektir
İnsanlar, Allah'ı bilmeleri

için iman etmez. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de iİnan
anıelden ayn tutulmuş, anıeli olmayaıı kişiye de mürnin
denilmiştir. İman ettiği lıaldc farzlardan .herlı.1ngi biriııi
terk eden günahkar olur ve helM kabul etrnedikçe günalı
işlernek bir ınüs!Umaru dinden çıkarmaz. Onun azap
görmesi veya bağışlanması Allah'ın diletnesine kalmıştır.
Böyle ki4ilerin affedihncleri ıınııılur, azap görmelerinden ·
de korkuhır.
Şilphe iyilikleri yok ettiği gibi, iman da kötülükleri
yok eder. Günalı, ıntımine zarar verir ve işieyenin ceh~n,
neme ginnesiııe sebep olıır. Fakat günahkllr mümin orada
devamlı kalmaz. Allalı'a ve peygambere inanınada yoldan.
çıkan kişi, onlara inananiann yoldan çıkışı gibi olmaz.
Zalinı, glinalıkar, asi, zorba mU min dedi~mize göre inıan
anıelden ay ndır. Nitekim Hz. Ali de kendisine isyan eöen
Şamlılan "müminler" olarak isimlendiı'ıniştir.

6. Allah'ın Varlığı
Eb'Q Hantfe, Allah Teala'nın varhğırıı ispat için hem
nakl1 1\eın de akl'l deliilere baş vuıniakla beraber, daha
çok inkfu:cılar ve bidat ehli ile mulıatap olduğu içinakli
delillerin kııil.ıinıınına öneetik vermiştir. Onun kuJlandığı
akli delillerin malzemesi Kut'an'dan, istidlll metodu ise
ilk mütckellirnlerden alınnuş olup çoğunlnkla inıkm ve
hudus delillerine · yakındır. O, )lu delilleri kU.IIanıı:k.en
mukaddirneleıini ke\amcılann yaptığı gibi cevher ve
araza değil, bedihl ve zaruı1 bilgilere dayand).nr.
~salelerinde şu örnekler yer alır:
Akıl, dalgalı

ve tasdik etmeleri sebebiyle

fırtuıa.lı bir deniz içinde ~k dolu bir
olarak, do~ seyretmesini imlclnsız
göıdü~ gibi, bıı 3lemin de yaratam olmadan mevcudiyetini imkansız görür.

geminin

ve

kaptansız

mürnin ve onu inkar etmeleri cihetiylc de kafır olurlar.
· Allah'ın varlığına inaııdı~ı hald'e Hz. Mıihaınıncd'in
peygamberliğini veya zanı~ıt-ı diniyycden olan bir
Akıl, ana karıundan en güzel şekilde çıkan çocuğun,
hıısıısıı inkAr eden de ka.fir olıır. Ehl-i kılıle mürnindir ve
Allah'ın takdiri olmaksızın yıldıziann ve tabialln tesiri ile
insanlar farzlardan herhangi hı ıini texk etmeleri sebebiyle meydana geldiğini inıkaıısız görür.
imandan çıkmazlar. Kur'an'ın Allah tarafından yahyedilen
Aynı şekilde boş olan bir arSa üzcriıide yapılan
. nassını (tenzil) inklir eden kiifre girer, nassı kabul etmek·
le beraber tevilini reddeden ise kafir olmaz. HelM kabul muhkem bir bina onu yapan bir ustanıit var}ığına. delalet
eunedikçe büyük bile olsa bir günahı işlemesi sebebiyle ettiği gibi, Meındc görülen değişiklikler de bunu yapaıı bir
bir miislümaru tekfır etmeyi?., onu gerçek nilimin olarak. yaraucınm varlığına delalet eder.
isimleııdiririz. Bu durumda olanlara kllfır veya münafık.
Ebu Hanife bu yaklaşımı ile bur~ikna yolu arasın·
değil, fasik deriz. "Allah' ın inıl irdikleri ilc hükmetmeycn- · da b!r metodu terciıi etmiş gözUkmektedir..
ler illırlerdır"9S avetirdeki "lıükmeunemenin" anlanu
Mürninler Allah Teala'yı, kendisini tarutuğı ve vasret"onlara inanmarna".demektir. ·
tiği şekilde hakla.yla bilınektcdirler: Allah haklanda
5. İmao -Amel Müuascbeti
korku ve ümit duygulannı taşımayaıı kişi mürnin olamaz.
Amel imanın bir cüz'il olmayıp ondan sonra gelen bir Ancak bazılannda bu duygular daha yoğun, bazılannda
UliSUidur. Kişi imana bajilı olarak namaz kılar, oruç tutar, ise daha az olabilir. Keııdi.sine fayda veya zarar \"erece~
ha.cceder, yoksa namaz kılıp o~ıç tuttuğu veya lıaccetti~ ni kabul ederek, Allah'tan başka herhangi. bir l,<.imseye
ümit ba~lanıak veya ondan korkmak küfre götürür.
94 eı·Eofal 812.
Allah'm, bu kişi vasıtasıyla bela indireceği endişesiyle
95 eı-Maicle S/44.
koıiana veya hayır verece~ beklentisiyle ümit bağlama
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ise küfür olmaz. Çünkü bu durunıda ümit ve kotku
gerçekte Allah'tandır. Allah'ın zatı lıakkuıda hiç kimse
kendi görüşüne göre fikir beyan edemez. O'nu, anc.ak
kendini vıısfetti~i sıfatlarla nitelendi.rebilir.

7.

Allah'ın Sıfatlan

Allalı Tcala bıltün isim ve sıfatları ile ezcli olup,

9. Nübüvvct
bun-

lann hiçbiri soıu·adan olma (hadis) değildir. Allah'ın sıfat
lan zati ve fiili olmak llzere ikiye aynhr,. ZM sıfatlar da
selbi ve subutl olamk kendi içinde iki kısma aynlıdar.
Selb'i sıfatlar Allah'ın bir, dogınanuş, do~nııaımş, ~i
benzeri olmayan, yarauklaııu lıiçbiıine beıızenıeyen bir
varlık olduğunu bildiren sıfatlandır. Müteşabih lafızlıırla
sabit olan yed~ veclıi, nefsi, aı:şa istivası , gazabt. ması,
kaza ve kaderi gibi haberi sıfallar O'nun selbi sıfatlaımın
istisnalan olup, tevil edilmeden kçyfiyetsiz olarak kabul
edilmeleri gerelcir.
Subuti stfa~ar ise hayat, semt, basar, ilim, kudret,
irade ve kelfun sıfaUanndan oluşınakı:ıdır.
Ebu Hanife zati sıfatlarla irtıbatlı olarak halku'lKur'an ve ru'yetollalı meselelerine de temas etoıektedir.
Kutan'ın Allah'ın kelfunı, valıyi, bak.iki sıfau ve gayr-i
·malıluk oldugunu, mushaflara yazılan mürekkep, kağıt ve
yazılar ile dillerde.okunaıı seslerin ise malıluk olduğunu
söyleme!(te; Ceııab-ı Hakk'ın ahirette, cennet ehline benzetme, yön, mesafe vb. olıuaksıı.ın keyfiyelsiz olarak
göıüleceğiııi kaydetmektedir.

Filli sıfatlar ise Allah'ın yıuatıııası, nzık vermesi, yapeunesi vb. sıfatl.aroan oloşınaktadır. Bıınlann
hepsi eıeli olup Allalı herhaııgi bir şeyi yaıatmadan önce
yaratıcı, nzık venneden önce nzık verici idi. Allalı'ın fiilIeri gayr-i nıahluk, yapılan işler ise malılUktur.

ması, inşa

8. Kader
Alemdeki her şey Allah'ın takdir ve yarauuasıyla
olmakıadır. O her şeyi 'kader ve kazaya bağlamıştır.

Dünya ve ahirette lıiç bir şey O'nun dilemesi, ilmi, kader
ve k.aıası dışında değildir. Bununla beraber Allah, hiç
kimseyi müınin veya kafu olarak yaratmaınış, iman veya
küfre ı.orlamamışur. O, Kullanru 'iman ve külıliden beri
olarak yaratnuş, sonra onlara Jıiıap edip emir ve yasaklauru bildi muş, kafir olan kendi fiili, iıık§n ve inadı ile
kafir olmuş; iııaııaıı da kendi fiili, ikran ve tasdiki ile
inarınuşur. Allalı amelleri Jevh-i mahftiza hükiiıu olarak
değil, vasıf olarak yiıwuştır. İıısanlanıı hareket ve sükun
türündenolan bütün fıilleri, onların gexçek eylemleri olup
buııları yaıatan ise Allalı'tır. Allah, belkese fiilierini gerçekleştirme iıuldlru tanımıştır. Kulların Fiilieri ne cebir,
ııe tefviı, ne de teslit (bi't-tab') şeklinde olmaktadır. K.a:za
teşrii ve tekvini olmak üzere ikiye ayrtlır. Allah kula iş
leriııi yapması için bir güç venniş olup bununla taatı da
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mıı'siyeti de yapabilme iınkfuıı v~dıc. isıitaat fiilden önce
veya sonra değil, fiil işleneceği anda verilmektedir. Allaıı,
mürnin kullaruıa lütfu, kafulere adaleti ile mııanıeıe et.
melcte olup, kul içi u aslah olanı yapmak zorunda değildır.

Peygamberlerin nübüvveti, Allalı'ın bildinnesi ile
bilinir. Çünkü ııc:ygamber, her ne kadar Aliah'a çaJiırsa
da, Allah iusaııııı kalbine peygamberi tanımayı illianı ct.
111tdikçe, omınsöyledikleı.:iııih do~ugıJnu hiç kiınse bi.
Jeuıeı.. Aynca Allah, iıısaıılaou dikkalini peyganıberıer
üzerinde toplamak için onlara ınuciz.e.ler vermiŞtir. Butun
peygamberler kiıı,.ilk, biiyük bürıin gtlııııhlardanberidirler.
Ancak onlardau bazan zellc (SÜrçme) ve ldlçllk hatalanıı
vuku bulması mii ınkiindür. Bütün peygamberler aym dini
fakat ayn şeriaU:ı n getirmişlerdir. Nesi h dinde değil, şeri- ·-atlarda olur. Y\ice Allalı peygamberleri, nübüvvet hususiyetleriile insanlardan üstütıkıld\ğı gibi; söz, ibadei ve
bütün işleriıli de diğerlerinden ilstün kılmıştır. Hiç kiıııse
ibadeı., Allalı korkusu, lıuşU ve Allalı yolmıda zorluklara
katianma hususlannda onlann seviyesine yaklaşarnaz.
Hz. Mulıanınıcd, Allah'ın resu!U, habibi ve güna)ıiar.
dan uzak tottoJiu bir kişidir. O, puıa tapmamış, şiık koş·
manuş, bUyük veya küçük günah işlenıeıniştir. Allah'n
valıyeltikterini aynen insanlara tebliğ euııiştir. Allah'a
inıaıı eden kişinin ona da iman eunesi gerekir. Allah'a
inandığı halde oııu inkar eden kişi müıııiıı olamaz.

10. Ahiret
Kabirde rulınn bedene iade edilmesi, Münker ve
Nekir'in suali, kabrio sıkışumıası ve iı:zabı halctrr. Aynca
kıyaınete yakuı Deocal'in ıuhuru, Ye'cııc ve Me'cuc'un :
çıkıuası, güneşiıı baudan do!ınıası, Hı. lsa'nın gökten
.inmesi ve salıih haberlerde varid olan diğer kıyamet
alaıneılcri haktır ve vuku bulacaklardır. Bunlardan
Deccal ve batşc ise Hı. Peygamber devrinde çı.kıııışur.
Allah, bütün i nsanları öldükten sonra diriltecek, ada!eı
terazileri kurulup iyilikler tarulacaktıı. Orada anıel
defterlerinin okmıması, havz-ı k.evser, hasunlar arasııda
ödeşme (lasas) ve şefaat haktır. Arneller cisiıu şeklinde
canlandınlacak, örneğin ilim, bulut şeklinde getirilecek·
tir. Makam-ı nı~luııud şefaat anlanııııdadır.

Cennet ve cclıenııeın hakıır ve kendi meıısuplan için
yaratılııuşlardır. Onlardaki Jınyat ebedi olup yok olacak· ...
lanru söyleyenler küfı:e girerler.

ll. İmamel
Ebıı Hanife'ye göre hilafete geliş üınnıetiıı seçimi ile
olup ilk halife olan Ebu Bekir de bu makanıa btı yoDa
gelmiştir. Ölller ise yaralanınca lıilafeti, Hz.

Peygamber'in kendilerinden hoşnut olarak Allah'a kavııŞ·
tuj!u güvenli u l lı kişiye devretmiş ve aralamıda atıl~· .
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!USALELERl VE lTİKADİ OÖR'OŞLERi lLE İMAM-l AZAM EBÜ HANİFE

111aıan için üç gün süre taıuıruşlır. Aralanııda anlaşırlar da

12. İyili ği Emretı:nek ve Kötülükten
direniise -ona . Sakı.udıım.ak
karŞI çıkmalarını, anlaşamadıklan takdirde ise
İyiliği enuedip kötülUkten sakındumanın farz
Abdunalunan b. Avfın ıaıafında yer alıııalaıuıı tavsiye
olduğunu söyleyen Ebu Hanife, bu konnda ceınaati ve
eııuiştir. Ali savaşmda haklı, ona karşı
savaşanlar ise
birlik bütünlüğü ön plana çı.kamıaktadır. İyili~i ernıedip
ııata!ı idiler. lık dön halifenin fazilet sıralaması hilafete
kötülükten sakındıran kişinin, Allah'ın ve ResulU'nün
ge~ sııalaruıa göredir.
enuettiği bir vecibeyi ya.şaırnak için bile olsa irisarılan
Ebu Hanife, lbn Ömer'iJ1 "Asi ıopluluJ!a karşı onun aı:kasına takarak cemaate karşı isyana kalkışınasııu tasvip
yaıuuda savaşmış olmamak kadar hiçbir şeye üzülnıe
etınemektc, haddi aşarılada değil, cemaatle olmayı
dinı." dedi~ini naklettikten sonra Talha, Zübeyr ve
tavsiye eırnektedir. Cemaatin haddi a.şması durumunda
Aişe'nin oıuınla savaşı konusunda susmayı ve bu konuyu
ise o bölgeden uza.kla.şmayı önemıekte ve bu görüşüne
ıwıcalamaınayı tercih etmektç~H:ı. Peygamber'in
delil olarak • Allah'ın yerinin geniş olduğunıı bildiren"96
aslıabını dost ediJüriz ve hepsini bayula aııanı. Osman ile
ve "sıkıntıda olaniann bulundukları yerden başka yere
Ali'nin işini ise Allah'a havale ederiz, demektedir. O, hay- göç etmelerini isteyen''97 ayetlerle; "fiuıeııin zuhur ettiği
au boyunca hep Elıl-i beyte yakınlık duymuş, bi\afcte, yerde onu de*iştimıeye gücü yeuııeyenlerin başka bir
ik~dan zorla ele geçiren Emev1 veya Abbasüerin değil,
yere göç eunelerini, böyle davrandıkları takdirde 70 sıd
Ali evladııun, daha layık oldnğunu dilşüıunüş, bu amaçla dık ecri alacaklannı" bildiren lıadisleri9S göstermektedir.
tınanı Zeyd'in mevcnt idareye karşı sürdürdügü mücadeÇünkü ona göre isyan hareketlerinin kan dökmek, insan
leyi destekleıniştir. Emevi ve Abbasilerin elıl-i beyte haklan nı hiçe saymak ve mallan yağmalarııak gibi olumsuz yönleri, olumlu sayılabilecek yönlerinden çok daha
uyguladıkları şiddete bazan açıkça, bazan da üstü kapalı
olarak karşı çıkmışur.
fazladır.

içlerinden herhangi biri biat

etnıenıekte

96 et-Aııkebut 29/56.

97 en-Niı& 4197.
98 Bu rivayetler içiıı bk. Beyıııizadc, •/.IJıa/ıl'l-manı{e, s.lll-123.
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