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Giriş 
Ebu Hanife (80/699-150/767) yılları arasında yaşamış büyük bir Fıkıh ve Akaid 

alimidir. Asıl adı Numan b. Sabit’tir. Arap asıllı değildir; ama Fars ve Türk olduğu kesin belli 
değildir. Ne var ki Araplar arasında doğup büyümüştür.  

Arap dili ve Edebiyatı’nı, Hadis ve Fıkıh ilmini zamanın pek çok alimlerinden ders aldı. 
Çok kuvvetli bir mantık ve muhakemeye sahip olduğu için ilm-i cedel ve kelâm konusunda 
çok ileri gitti. Bilhassa Ebû Amr eş-Şa’bî’den (v. 104/722) istifade etti. 16 yaşında Hacca 
gitti. Seyahatinde sahabeden Abdullah b. Cüzez ez-Zebidi’yi dinledi. Böylece Tabiinden 
sayılmaktadır. 

Geçimini ticaretle temin ediyordu. Hint, İran, Arap ticaret yolunun birleştiği Basra’ya 
bu vesile ile defalarca gitti ve oradaki alimlerle defalarca münakaşalarda bulundu. Böylece 
yüksek bir ilmî seviyeye ulaşarak özellikle “Akaid” konusunda derinleşmiştir.  

İbrahim en-Nehâî (v.96/714) Hammad b. Ebî Süleyman’dan (v. 120/737) faydalandı. 
Hocası Hammad’ın vefatından sonra fetva vermeye ve talebe okutmaya başladı. 30 sene ders 
verdi. Ebu Yusuf (v.158/774) ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî (v. 189/805) gibi iki 
mühim talebeyi yetiştirmiştir.  

Ehl-i Beyt’e derin sevgi besleyen İmam-ı Azam Emevî ve Abbasî döneminde 
yaşamıştır. Her iki dönemde de resmî bir görev kabul etmemiştir. II. Abbasi Halifesi Ebu 
Mansur teklifini kabul etmeyince hapse attırdı. Ebu Hanife on beş gün hapisten sonra 
(150/767) tarihinde vefat etti.  

Ebu Hanife Fıkıh sahasında pek çok öğrenci yetiştirmiş ve pek çok fetva vermiş 
olmasına rağmen herhangi bir eser te’lif etmemiştir. İçtihatlarını İmam Muhammed “Zahiru’r-
Rivaye” adı ile toplamıştır. Bu kitaplar Hanefi fıkhının temel eserleridir.  

İmam-ı Azam “Ehl-i Sünnet Akaidinin” ortaya çıkmasında da önemli roller oynamıştır. 
Bazı talebelerine yazdığı mektuplar risaleler bunun delilidir. İmam-ı Azam’ın risaleleri 
şunlardır: 

1. Fıkhu’l-Ekber: Oğlu Hammad tarafından nakledilmiştir. 
2. Fıkhu’l-Ebsat: Hammad ve Ebu Yusuf’tan nakledilmiştir. 
3. El-Alim ve’l-Müteallim: Ebu Mukatil’den mervîdir. 
4. Er-Risâle: Basra’lı Ebu Osman el-Bettî tarafından nakledilmiştir. 
5. El-Vasıyye: Molla Hüseyin b. İskender el-Hanefî’den mervidir. 

 



 
BİRİNCİ BÖLÜM 

EBU HANİFE’NİN FIKHI VE MÜCADELESİ 
 

 
“Bir adam hakkında insanların birbirine aykırı iki zümreye ayrılmaları  

o adamın şeref ve mevkiinin yüceliğini de gösterir.”  
(Şehabeddin Ahmed b. Hacer Heysemi / Hayatu’l-Hisan) 

 
1. İmam-ı Azamın Yaşadığı Dönem 
İmam-ı Azam haiz olduğu ilmi kudreti ve şahsî nüfuzu ile fıkha öyle bir istikamet verdi 

ki, bu tüm İslam ülkelerine yayıldı. Muvafık-muhalif onun görüş ve düşüncelerinden istifade 
eder oldular.  

İmam-ı Azam Ebu Hanife rey ve kıyası çok kullandığı için pek çok haksız hücumlara 
hedef olmuştur. Sonraları Celaleddin-i Suyutî, Şehabeddin Ahmed b. Hacer el-Heytemî el-
Mekkî, İmam-ı Şaranî, “Mizan” ve “Tabakat” kitaplarında onu methettiler ve hakkında 
“Menkıbe” kitapları yazdılar ve onu “Evliyaullah”tan saydılar. Onun görüşlerini ise bize 
çağdaşı olan İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İbn-i Şubrume, İbn-i Ebi Leylâ ve Osman 
b. Bettî nakletmişlerdir.  

İmam-ı Azam Ebu Hanife İmam Zeynelâbidin ve Cafer-i Sadık’a çok bağlı idi ve Ehl-i 
Beyti çok seviyordu. Babası Sabit ve dedesi Fars’lı Zevtâ’dır. Kendileri Mevâlîdendirler. 
Babası Sâbit Kûfe’de Hz. Ali (ra) ile görüşmüş, ona hizmet etmiş ve hayır duasını almıştır. O 
şöhretini haiz olduğu mevhibeler, izzet-i nefis, akıl ve takvadan almaktaydı. Gerçek şeref de 
zaten budur.  

Ebu Talib Mekkî “Bil ki takva en yüksek bir neseb ve en büyük fazilettir. Cenâb-ı Hak 
Kur’ân-ı Kerimde ‘En şerefliniz en müttaki olanınızdır’ (Hucurat, 49:13.) buyurmaktadır. 
Peygamberimiz (asm) de ‘Benim âlim ve ashabım her hayrı işleyen takvâ sahibi 
muttakilerdir’ buyurmuştur. Ayrıca ‘Selman bendendir, âl-i beytimdendir’ buyurmuştur. 
Cenâb-ı Hak Nuh’a (as) oğlu için ‘Onun ameli iyi olmadığı için o senden değil’ buyurmuştur” 
demekte ve İmam-ı Azamı övmektedir. 

Benî Teym’den birisi İmam-ı Azam’a “Sen benim mevlâmsın!” deyince “Vallahi ben 
senin şeref iddiandan da senden de kat kat şerefliyim” diye cevap vermiştir. O aslâ izzet-i 
nefsine dokunulmasına izin vermez, kendi şerefini ilim ve takva ile korurdu. 

Tabiîn ve Tebe-i Tabiîn devrinde İslam merkezindeki şehirleri fukahasının çoğu Arap 
değil Arapların gayrısı olan Mevâlîdendirler. Sebebi de şunlardır: 

 Birincisi: Emeviler devrinde hâkimiyet ve idâre Arapların elinde idi. Araplar 
idarecilikte, harp ve askerlik ile meşgul idiler. Bu da onları ilimle meşgul etmekten alıkoydu. 
İlme, araştırmaya ve tetkikâta vakit bulamadılar. Kölelikten kurtulan Mevâlî ise hakimiyeti 
kaybolmuş oldukları için başka yoldan şerefe ermek istediler. Boş vakitleri çok olup ilim ve 
tetkikat ile meşgul oldular. Böylece ilim ve irfan sahibi olup daha yüksek bir şerefe ulaştılar. 

Mahrumiyet bazen insanları kemâle götürür. Yüksek emeller ve büyük işler ondan sudur 
eder. Bu sebeple Arapların hakimiyet döneminde ilim ve fikir hakimiyeti başkalarının eline 
geçti. 

İkincisi: Köleler sahabelerin çevresinde akşam-sabah bulunur ve onlara hizmet ettikleri 
için onlardan ayrılmazlardı. Sahabenin peygamberden (asm) öğrendiklerini köleler de 
sahabelerden öğreniyorlardı. Bu sebeple ehl-i ilim de kölelikten kurtulan Mevâlî’den oldu. 

Üçüncüsü: Araplar sanat erbabı ve sanatkâr değillerdi. İnsan tüm varlığını ilme verirse 
ilim de onun bir sanatı olur. İlim ve sanat medenilerin, şehirlerin ürünüdür ve medeniyetin de 
kaynağıdır. Bu sebeple ilim şehirlerde gelişir. Araplar ise onlardan en uzak olanı idiler. 
Acemler şehirli idiler ve her nevi ilim ve sanata sahiptiler. Bu da onların ilim ve kültürlerinin 
ve fikirlerinin yoğrulup gelişmesine sebep oldu. Bu konuda İbn-i Haldun’un görüşü de budur. 



İmam-ı Azam Ebu Hanife küçüklüğünden itibaren ilim meclislerine devam etmekteydi. 
Ailesi ticaretle iştigal ettikleri için zengindi. Daha sabavetinde Kur’ân-ı Kerimi ezberledi ve 
Kur’ân’a çok düşkün olduğu için devamlı okurdu. Bir Ramazan ayında 60 hatim indirdiği 
rivayet edilir. Kıraat ilmini de Âsım’dan almıştı. Kûfe’de dünyaya gelmişti ki o dönem Kûfe 
bir ilim ve kültür merkezi hüviyetinde idi. Kûfe ulemasından Şa’bî onun zekasını ve ilme olan 
düşkünlüğünü gördüğü için kendisine özel ilgi duymuş ve onu ilme teşvik etmişti. 

İmam-ı Azam önce inançla ilgili Akaid ve Kelam ilmi ile meşgul olmuştur. Daha sona 
amele ait Fıkha yönelmiştir. Bunu kendisi şöyle anlatır: “Önceleri Kelam ile meşguldüm. 
Sonra baktım ki bir insan önce inanç ve itikadını sağlamlaştırdıktan sonra amel işlemeye 
yönelmelidir. Din ve iman akide ile sağlamlaşır; ama Fıkıhla muhafaza edilir. Dünya ve ahiret 
amelle, amel de fıkıhla elde edilir. Fıkıh sayesinde dünyayı isteyen büyük mevki ve 
makamlara çıkar. Fıkıh bilmeden ibadet yapılamaz. Hiç kimse ilimsiz ibadet ettiğini 
söyleyemez. Fıkıh ise hem ilim hem de ameldir.”  

İmam-ı Azam Hadis, Kelam, Tefsir, Edebiyat gibi zamanın ilimlerinin hepsini öğrenmiş 
sonuçta Fıkıh’ta karar kılmıştır. Zira fıkıh amele müteallik ilimleri ihtiva ediyor, insana ve 
topluma da amel lazım oluyordu. Daha önce itikada ait kelâmî münakaşalar için defalarca 
Basra’ya gittiği ve Hariciler, İbadiyeciler ve Sufiyye ile münakaşalara girmiştir. Sonra 
bunların faydadan çok zarar verdiğini görmüş ve şöyle demiştir: “Düşündüm ki ‘Kelam dinin 
aslıdır’ diyordum. Sonra düşündüm ki, sadr-ı evvel olan sahabeler her şeyin hakikatini 
bildikleri halde kelam ile meşgul olmamışlardır. Onlar dinde münakaşa ve mücadeleden 
sakınmışlar ve fetvâ ile, yani amele müteallik meselelerle meşgul olmuşlar, bu sebeple 
Sünneti ihya etmişler ve şeriata sarılmışlardır. Ben de bu düşünce üzerine Kelamî 
münakaşaları terk ederek Fıkıh ile meşgul olmaya başladım.”  

Bundan sonra İmam-ı Azam Hammad b. Ebî Süleyman’ın ders halkasına devam etmeye 
başladı. Onun söylediklerini akşam tekrar ediyor, müzakere ediyor ve ezberliyordu. Ertesi 
günü ders halkasına gidince Hammad talebelerine soruyor, diğer talebeleri yanılıyor; ama 
imam-ı azam hep doğru ve isabetli cevaplar veriyordu. Bunun üzerine hocası Hammad 
“Bundan böyle Ebu Hanife benim yanımda oturacak” dedi ve yanına aldı. Böylece Fıkıh 
sahasında derinleşmeye başladı. 

 
2. İmam-ı Azam’ın Fıkhı 
İmam-ı Azam münazarada çok kuvvetli idi. Haricilere ve Şia’ya asla göz açtırmazdı. 

Onların inanç ve iddialarını aklî ve ilmî metotlarla, Kur’an ve Hadisler ile çürütürdü. Ancak o 
şöyle derdi: “Biz münazara yaparken arkadaşlarımızın, muhataplarımızın yanılmaması için 
titrerdik. Başkaları ise kendilerinin haklı çıkması için başkasının dalalete ve küfre girmesine 
rıza gösterirlerdi.” İmam münakaşalarda bu tehlikeyi gördüğü için Kelam ilminde çok ileri 
seviyede olduğu halde oğlu Hammad’ı itikat ile ilgili münakaşa ve münazaralardan men 
etmiştir.   

İmam münazaralarda aklı ve kıyası çok iyi kullanırdı. Haricilerin “Biri içki içip ölen, 
diğeri zina edip intihar eden iki cenazenin durumu nedir?” diye kendisine sordukları zaman 
“Bu dedikleriniz Hristiyan mıdır; yoksa Yahudilerden midir?” diye sorar. Onlar da 
“Müslümandır” dedikleri zaman “Siz söylediniz. Demek ki onlar Müslümandırlar” diye cevap 
vermesi meşhur olmuştu. Böylece kendi sorularına cevabı yine kendilerine verdirmiştir. Bu 
münazaralar onun aklını daha iyi çalıştırmasına ve daha olgunlaşmasına vesile olmuştur. 

İmam-ı Azam Fıkha yöneldikten sonra 18 sene hocası Hammad b. Ebî Süleyman’ın ders 
halkasına devam etmiştir. Onun vefatına kadar kendisi ders vermemiş ve fetva vermemiştir. 
Hocasının vefatından sonra onun yerine geçerek ders vermeye ve fetva vermeye başlamıştır. 
İmam-ı Azam bir taraftan Hammad’ın derslerine devam ederken diğer taraftan Ehl-i Beyttten 
olan Cafer-i Sadık, Zeynelabidin ve İmam Zeyd b. Ali’nin ders ve sohbetlerine devam etmiş 



ve onlardan çok istifade etmiştir. Onlardan Peygamberimizin (asm) sünnetini, Hz. Ali’nin (ra) 
Abdullah b. Mesud’un (ra) ve Abdullah b. Abbas’ın (ra) fıkhını öğrenmiştir.  

 
3. İmam-ı Azam’ın Yaşantısı ve Geçimi 
Tüccardı ve ticaretle iştigal ederdi. Geçimini kendisi temin ederdi, yönetime uzak 

duruyor, kimsenin minneti altına girmezdi. Ticarette Hz. Ebubekir’e (ra) benzerdi. Son derece 
kanaatkâr ve gönlü zengindi. Son derece emanete riayet ederdi. Eli açıktı ve gayet cömertti. 
Son derece Allah’tan korkar, ibadeti severdi. Gündüz saim, gece kâim idi.  

Fakirin biri ihtiyacından dolayı bir şeyi değerinden aşağıya satmaya çalışsa onu 
değerinden daha fazlaya alırdı. Alıcının ve satıcının menfaatini korurdu. Harama çok titizdi. 
Tezgahtarı bir defolu kumaşı sağlam diye sattığını öğrenince dükkandaki malların tamamını 
fakirlere sadaka olarak dağıttığı meşhurdu. Haramdan çok korkardı, boğazından asla haram 
geçmemiştir. Bir koyunun çalındığını duyunca koyunun ne kadar yaşadığını sordu. On sene 
denince 10 sene kasaptan koyun eti yemedi.  

İlim erbabına çok yardım ederdi. Ebu Yusuf’u kendisi yardım ederek eğitimini almasını 
sağlamıştı. Ona yardım ederken “Bu Allah’ın fazlından size benim elimle gönderildi. 
Minnetsiz alın ve yiyin” derdi. Çok güzel giyinir, malından çokça sadaka verirdi. Bununla 
“Allah nimetin eserini kulunun üzerinde görmek ister” hadis-i şerifine uyuyordu. Giyimine, 
elbisesine itina gösterirdi. Geldiği uzaktan hissedilir, kokusu uzaktan hissedilirdi. Talebelerine 
de bunu tavsiye ederdi ve “Ta ki insanlar ehl-i ilmi hor görmesinler” derdi. 

 
4. İmam-ı Azamın Siyasi Görüşleri 
Peygamberimiz (asm) 622 yılında Mekke’den Medine’ye zulüm ve istibdaddan 

hürriyete hicret etmiştir. H. 10 senesinde Peygamberimiz (asm) vefat etti. H. 40 yılında ise 
“Hulefa-i Raşidin” dönemi sona ererek Hilafet Saltanat’a ınkılap etti ve Emevî hanedanı 
saltanata hâkim oldular. Emeviler devleti güçlendirmek için Arap ırkçılığını esas aldılar ve 
Mevâli olanlara büyük zulümler yaptılar. Araplar memuriyete, yönetime ve askerliğe 
yöneldiler ve ilmen geri kaldılar. Irkçılığa temayülleri de Müslümanlığın yayılmasına 
engellemiş oldular. Bunun dışında Mevali’den ganimeti kesitiler. Böylece onları siyasi rakip 
haline getirdiler. Mevâli de Abbasilerin yanında yer aldı. Bu da Abbasilerin Emevilere karşı 
güçlenmesine sebep oldu. Yer yer ayaklanmalar artmaya başladı.  

Emeviler “Haccac-ı Zalim” eliyle de büyük zulümler yaptılar. Kerbelâ’da Hz. Hüseyn’i 
ve Ehl-i Beytten pek çokarını şehit ettiler. Âl-i Resule lânet okumaya başladılar. Ömer b. 
Abdulaziz halife olunca bunu yasakladı. İmam-ı Azam da Ehl-i Beyti sevdiği için Mekke’ye 
gitmek zorunda kaldı.  

İmam-ı Azam 52 sene Emeviler döneminde 18 sene de Abbasiler döneminde yaşadı. İki 
devir gördü. Abbasilerin Emevileri devirmek için yaptıkları gizli anlaşmalara şahit oldu. 
Emeviler de Kureyş kabilesine mensup idiler; ama Abbasiler Peygamberimizin (asm) yakın 
akrabaları olup Haşimilerdendi. Bu sebeple Peygamberimizin (asm) dini vekili imiş gibi 
halkın başına geçmişlerdi. Bu namla halkı kendi yönetimleri altına aldılar.  

İmam-ı Azam Emevileri idareye ehil görmemiş Zeyd b. Zeyenelabidin H. 121’de Hişam 
b. Abdulmelik’e karşı çıkışını “Hz. Peygamberin Bedir harbine çıkışına” benzetmiştir. Bu 
isyan İmam Zeyd b. Ali Zeynelabidin’in H. 122’de öldürülmesi ile sonuçlandı. H. 125’de oğlu 
Yahya Horosan’da ayaklandı. Babası gibi o da öldürüldü. Sonra Yahya’nın oğlu Abdullah 
ayaklandı. Emevilerin son halifesi Mervan b. Muhammed’in gönderdiği kuvvetleri Yemen’de 
kırıp ezdi. Fakat o da H. 130’da şehit oldu. (İbni’l-Emir, El-Kâmil, 5:122-130 Senesi 
Olayları) Bu sebeple İmam-ı Azam Emevileri yönetime layık görmüyordu. Bu sebeple İmam 
Abbasilerle beraber görünüp açıktan kendilerine destek vermese de kalben Hz. Peygamberin 
(asm) Âl-i Beyti ile beraber olduğu kesindir. Sonra da Abbasiler işi ele alıp Hz. Ali evladını 
mahrum bırakınca Hz. Ali evladının Abbasilere karşı ayaklanmasına sözlü destek vermiştir. 



İmam-ı Azam Zeyd b. Ali’yi çok seviyordu. Onun dinini ve ilmini çok takdir ediyor ve 
onu hak imam sayıyordu. Ona mal bakımından da çokça yardım ediyordu. Son Emevi Halifesi 
Mervan b. Muhammed’in Irak Valisi Yezid b. Ömer b. Hübeyre imamın Emevilere bağlılığını 
denemek için imama “Kadılık” teklifinde bulundu. Bu dönemde Abbasiler de yavaş yavaş 
şehirleri ele geçirmeye başlamışlardı. İmam kadılık görevini kabul etmedi. Kendisine yapılan 
baskı üzerine “Ben kadılığa layık değilim” dedi. Vali “Yalan söylüyorsun!” deyince İmam 
“Şayet yalan söylüyorsam, yalancıdan kadı olmaz. Doğru söylüyorsam kadı olmaya liyakatim 
yok. Her iki durumda da kadı olamam” demiştir.  

İmam Irak’tan ayrılarak Mekke’ye geldi. Bu olay H. 130 yılında cereyan etti. Abbasiler 
H. 132/750 yılında yönetime hâkim olunca 136 senesinde yani, dört sene sonra Kûfe’ye tekrar 
döndü. Böylece dört sene Mekke’de ikamet etti. Abbasi Halifesi Ebu’l-Abbas Saffah Kûfe’ye 
gelip biat almak üzere ulemayı davet ettiği zaman İmam şöyle konuştu: 

“Elhamdülillah Allah bu hakkı Resul-i Ekrem’in (asm) akrabalarına havale etti. 
Zalimlerin zulmünü defetti. Lisanımızla Hakkı söyleyebiliyoruz. Allah’ın emri üzere size biat 
ettik. Kıyamete kadar bu verdiğimiz ahdi tutacağız” dedi. Ulema da bu hususta imamı haklı 
buldular ve biat ettiler.  

Abbasiler Peygamberin sülalesinden olup kurdukları devlet bir nevi Haşimi devleti idi. 
Ehl-i Beyte iyi muamele yapmak ve zulmedenleri cezalandırmak iddiası ile çıkmışlardı ve 
halkın biatını böyle alıyorlardı. İmam da fakihleri devlete itaate ve cemaatle beraber olmaya 
davet ediyordu. Hz. Ali’nin (ra) torunları Abbasiler aleyhine dönüp onları tenkit etmeye 
başlayıncaya kadar Ebu Hanife Abbasiler aleyhine konuşmadı. Ancak Ebu’l-Abbas Saffah 
intikam sevdasına kapıldı, büyük kan döktü.   

Muhammed Nefsüzzekiyye’nin Medine’de İmam-ı Mâlik’in fetvası ile Abbasi aleyhine 
ayaklanması üzerine Abbasiler onu ve daha sonra Irak’ta birçok beldeyi ele geçirip Kûfe’ye 
de saldıran kardeşi İbrahimi de öldürerek isyanı bastırdılar. İmam-ı Azam da onlardan biatını 
çekti. Halife Mansur imamı denemek için bazı resmî görevler teklif etse de imam onu 
atlatmak için Bağdat’ın inşasında tuğla kontrol işini kabul etti. 

Musul halkı isyan edince Halife Mansur kanlı bir şekilde bu isyanı bastırdı. Sonra 
onlardan isyan etmemek üzere söz aldı. Onlar da “Bir daha isyan edersek hepimizin kanı sana 
helaldir. Bizi kılıçtan geçirebilirsiniz” diye söz verdiler. Ancak daha sonra bu sözlerini unutup 
yeniden isyan ettiler. Halife Masur isyanı bastırdıktan sonra Bağdat’da ulemayı topladı ve 
Musul halkının bu sözlerini hatırlatarak “Onları kılıçtan geçirmem caiz midir?” diye sordu. 
Alimler “Ulu’l-Emre itaatın farz olmasını” ve onların da kanlarını helal etmelerini dikkate 
alarak “Caizdir” dediler. İmam-ı Azam buna itiraz etti ve şöyle dedi: 

“Onlar malik olmadıkları ve hakları olmadığı bir konuda sana söz vermişler. Sen de 
salahiyetin olmadığı bir şeyi onlara teklif etmiş ve söz almışsın. Hiç kimse Allah’ın 
korumasını emrettiği hayat hakkından vazgeçme hakkına sahip değildir. Yöneticiye de insanın 
kanını akıtmak ancak üç şartla caiz olabilir. O da haksız yere adam öldürmeleri, zinadan 
dolayı recm edilmeleri ve irtidat etmeleri ile alemi fesada vermeleridir. Burada bunların 
hiçbiri yoktur. Sen onlara karşı kılıç kullanırsan helal olmayan bir şeyi yapmış olursun. 
Allah’ın koyduğu şartlara riâyet etmen daha uygundur” dedi. Bu cevap Halife Mansur’un 
hoşuna gitmedi. Niyetinden vazgeçti ama imamı özelden çağırtarak “Sen hak olanı söyledin; 
ama bunu açıktan halka duyurma ki onların yönetime isyan etmelerine cesaret verirsin” dedi.  

İmam daha sonra Mansur’un kadılık teklifini de kabul etmedi. Resmi görev alarak 
yönetime destek verdiği imajını oluşturarak yanlışlarına ve günahlarına ortak olmadı. 
Hapsedildi, kırbçlandı ve 15 gün hapiste kaldıktan sonra vefat etti. Ebu Hanife de Abbasi 
zulmünden hissesin aldı. Devletin ismi değişmişti; ama icraat değişmemişti. Zira saltanatın 
gereği baskı ve zulümdür. 

İmam-ı Azam hakkı söylemekten ve hukuku müdafaa etmekten asla vazgeçmedi. 
Yönetimin baskılarına boyun eğmedi. Nefisle cihadın en mükemmelini yaptı. Temiz yaşadı ve 



Allah’ın huzuruna temiz bir şekilde gitti.  Devlete ve devlet adamlarına hiç yanaşmadı. Kendi 
metodunu hiç değiştirmedi. O ihlas sahibi bir âlimdi Allah’tan korkar ve Allah rızasından 
başka bir şey istemezdi. Aklı daima araştırır ve bilmediği konuda asla konuşmazdı. Hayatı 
boyunda ilim öğrenmekten vazgeçmedi. Bildiğinin alimi, bilmediğinin cahili oldu. Hakkı 
söyler, hakkı ve hukuku müdafaa ederdi. 

İmam-ı Azam hilafet konusunda şöyle demektedir: “Hilafet ancak seçimle sabit olur. 
Zira hilafette saltanat yoktur. Seçimin olmadığı yerde hilafetten bahsedilemez.” Bu sebeple 
İmam Abbasi yönetimini “Hilafet-i Hakikiye” olarak desteklememiş, “Ehven-i Şer” olarak 
desteklemiştir denilebilir. 

 
5. İmamın Fırkalar Konusundaki Fikirleri 
İmam-ı Azamın yaşadığı dönemde Irak muhtelif fikrî görüş ve dini fırkaların yatağı 

olmuştur. Hariciler, Mutezile, Gulât-ı Şia, Cehmiyye ve Mürcie ve sair mezhepler ortaya 
çıkar. Rafiziler hep Irak’ta Kûfe yakınlarında ve sakinlerinden çıkmıştır. Irak toprağı her 
zaman heva ve hevesine uyan acaip inanç sahipleri ve türlü mezhep erbabı yetiştirmiştir. 

Irak halkı tarihte de inanç ve düşüncelerin aslını araştırırlar ve mezheplere karşı 
çıkarlardı. Hristiyanlık zamanında da Kisrâ döneminde de Mani, Disan ve Mazdek hep 
buradan çıkmıştır. Çünkü orada eskiden beri türlü din sahipleri ve çeşitli cemaatler 
yaşamaktadır. Irak’ta genellikle çeşitli akidelerin birleşmesinden yeni düşünceler türemiştir. 
Disaniye ve Manilik, Putperestlik ve Senevilik ile Hıristiyanlığın mezcinden çıkmıştır. Şia 
bunun en bariz örneğidir. 

Daha çok irade, cüz’î ihtiyarî ve kader meselesi üzerine ihtilaflar ve görüşler ortaya 
çıkmıştır. Kalbinde hastalığı olmayan, imanı sağlam ve aklı keskin olanlar iman ve ihlasları 
sayesinde akıl kuvveti ve imanın ihlası ile onların tesiri altında kalmaz, onlara hâkim olur. 
Onları kendine uydurarak fikrini ve idrâkini genişletir, aklını parlatır ve imanını güçlendirir. 
Kalbinde hastalık olan ve aklı hafif olanlar ise o fikirleri kaldıramaz, onların tesirinde kalır, 
ezilirler ve şaşırırlar. Fikir anarşisi içinde boğulur kalırlar. 

Çeşitli fikirlerin ortaya çıkması ve kader konusunun tartışılması yeni bir olay da 
değildir. Nitekim Hz. Ömer’e (ra) bir hırsızı getirdiler. Sordu “neden çaldın?” dedi. O da 
“Allah böyle takdir etmiş ne yapabilirim?” dedi. Hz. Ömer (ra) ona bir şey demedi. Ancak 
görevlilere “Onun bir elini kesin ve kendisinde seksen sopa vurun” dedi. Sebebini sordular. 
Hz. Ömer (ra) hırsızlık yaptığı için elini kesin, Allah’a iftira ettiği için de iftira cezası olarak 
80 sopa vurun!” dedi.  

Hz. Osman (ra) kendisine ok atanlara “bunu neden yaptınız?” diye sordu. Onlar da “Bu 
oku sana Allah attı!” dediler. Hz. Osman (ra) “Siz yalan söylüyorsunuz ve Allah’a iftira 
ediyorsunuz. Allah atsaydı isabet ettirmez miydi?” diye sordu. 

Bütün bu fikir ve inanç karmaşası içinde İmam-ı Azam Kur’an, Sünnet’i esas aldı. 
Kur’an ve Sünnetin anlaşılmasında ise “Akıl ve Kıyas” metodunu kullandı. Delil, akıl ve 
kıyas metodu ile hakikatleri ortaya çıkardı. Ancak buna başlamadan önce “İlim” sahibi oldu. 
Her kesimden ve her ilim adamından ilim aldı ve bu konuda tevazu içinde hareket etti. Hiçbir 
zaman kibre kapılmadı ve kendi görüşünün haklı olduğu iddiasında bulunmadı. Onun bu 
konudaki metodu ve talebeleri ile yaptığı ilmî araştırma ve müzakere usulüne daha sonra 
değinilecektir.  

 
6. İmam-ı Azamın Sahabe Kavline Verdiği Değer 
İttibâ, ibtidâdan evladır. Yani, başkasına uymak yeni bir görüş ortaya atmaktan, bid’aya 

düşmekten daha iyidir. Zira Peygamberimiz (asm) “Benden sonra fitneler olacak ve bid’alar 
yayılacaktır. Dikkat edin! Her bid’a dalalettir ve bütün dalaletler ateştedir” (Müslim, Cuma, 
13, 43; İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 10:511; Ebû Dâvûd, Sünnet, 6; Nesâî, Iydeyn, 21; İbn Mâce, 
İmân, 6-7; Ahmed b. Hanbel, 3: 310, IV, 126; Dârimî, Mukaddime, 16.) buyurmuşlar; ayrıca 



“Bizim şu işimiz olan din konusunda ondan olmayan bir şey ihdas eden kimsenin bu amel 
merduttur.” (Buhârî, Sulh, 5; Müslim, Akdıye, 17; Ebû Dâvûd, Sünnet, 5-6; Ahmed b. 
Hanbel, 4: 240.) buyurmuşlardır. Bu sebeple ashaba ve Tabiîne uymak bu nevidendir. Zira 
onlar dinin kaynağına daha yakın olup akılları ve kalpleri daha safi ve temiz idiler. Allah 
rızasını daha çok arıyorlardı ve Allah’tan daha çok korkuyorlardı. 

İmam-ı Azam “Allah’ın kitabı ve Peygamberin sünnetinde bulamazsam sahabe 
kavillerinden dilediğimi alır, dilediğimi bırakırım. İbrahim Nehâî, Şa’bî, Hasan Basri, İbn-i 
Sirin, Said b. Müseyyeb’e gelince ben de onlar gibiyim, onlar gibi içtihat ederim” dedi. 
Çünkü, ashabın gözü önünde Kur’ân nazil oldu ve Peygamberimizin (asm) yaşantısını 
gördüler. Onların görüşleri mücerred görüşten ziyade Resulullah’ın (asm) sünnetine 
dayanmaktadır. Bunun için onlara uymak gerekir. Ayrıca onlar İslam fıkhını neşreden ilk 
muallimlerdir. İslam’ın ilk yıldızlarıdır ve onlar hidayet kandilleridirler.  

İmam Şafiî’den (ra) “Onların reyleri ve görüşleri bizim için kendi görüşlerimizden daha 
hayırlıdır” dediği rivayet edilir. Yine İmam Şafiî “Sahabeler ilimde, içtihadda, takvada, akılda 
ve her şeyde bizden üstündürler. Onların reyleri de bizim reylerimizden daha kıymetlidir” 
demiştir.  İmam-ı Azam (ra) da aynı görüştedir. 

Onlar “İlim tabaka tabakadır. Birinci tabaka Kitap ve Sünnettir. İkinci tabaka, Kitap ve 
sünnette bulunmayan hususlarda ise sahabenin ve ümmetin ulemasının icmaıdır. Üçüncü 
tabaka, muhalifi bulunmamak kaydı ile sahabenin kavlidir. Dördüncü tabaka sahabenin 
ihtilafıdır. Zira Peygamberimiz (asm) “Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır, ittifakı ise 
hüccettir” buyurmuşlardır. Beşinci tabaka ise kıyastır” demişlerdir. 

İmam Malik Medine halkının amelini dinde delil ve hüccet olarak alır. Zira 
Peygamberimiz (asm) İslam ahkamını ahkam ayetlerinin uygulamasını Medine’de kaldığı on 
sene içinde yaşayarak göstermiş ve Medine halkı bunu defalarca Peygamberimizden görerek 
ve arkasında uygulayarak adet haline getirmişlerdir. Sair Müslümanlar da Medine halkının 
ameline tabi olmuşlardır. Kur’ân-ı Kerim orada ahkam yönü ile nazil olup tamam olmuştur. 

Harun Reşid ihtilafların çoğaldığı ve bu konuda pek çok münakaşaların yaşandığını 
görerek buna mâni olmak için İmam Malik’in “Muvatta”sını ve mezhebini halka kabul 
ettirmek istediği zaman İmam Malik karşı çıkmış ve: “Resulullah’ın ashabı çeşitli yerlere 
dağılmışlardır. Her birinde diğerinde olmayan ilim vardır. İlme engel olmak istemem” 
demiştir. 

 
7. İmam-ı Azamın Hayata ve Cemiyete Bakışı 
İmam-ı Azama göre “Doğru amel ancak sağlam bilgi üzerine kurulur.” İnsan hayırlı 

olması için hayrı yapması yeterli değildir, hayrı ve şerri bilmelidir. Hayır ile şer arasında bir 
de ehven-i şer vardır. Bu sebeple hayrın meziyetini bilerek hayrı istemeli, kötünün zararını 
bilerek kötüden kaçınmalıdır. Adil olmak da adaleti ve gayesini bilmeye bağlıdır. Bir de 
işlerin sonuçlarını ve nereye varacağını da bilmek gerekir. Zira nice işler vardır ki başta şer 
gibi görünse de sonu hayırla biter; başta hayır gibi görünse de sonu şerle bitebilir. Nitekim 
yüce Allah “Sizin hayır gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde hayır olabilir” (Bakara, 2:216.) 
buyurmuştur. Peygamberimiz (asm) de “İşler sonuçlarına göre değerlendirilir” (Buhârî, 
Kader, 5; Rikak, 33.) buyurmuştur. Bir fakih bütün bunları düşünerek hüküm vermek 
durumundadır. 

Bilinmelidir ki ameller ilme uyar. Nasıl ki azalar gözün görmesi ile hareket ederler öyle 
de az da olsa ilimle amel, çok amel ile olan cehaletten daha faydalıdır. Çöldeki bir adam az 
azıkla yolu bilirse kurtulur; ama yol bilmeyenin yanında ne kadar çok azık olursa olsun 
ölümden kurtulamaz. Yüce Allah “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 39:9.) 
buyurarak buna işaret eder.  

İmam-ı Azam der ki: “Doğru düşünce doğru ilim üzerine, doğru amel de doğru düşünce 
üzerine kurulur. Dürüst iş kararlı ve sabit amele dayanır. İlim de kat’î ve kesin olmalıdır. 



İtikatta şüphe ve tereddüt olmamalıdır. Zira inanç şüphe kaldırmaz. Sağlam ve sahih iman ile 
olan az amel kişiye fayda verir. Yakînî bir iman isbat ve zıddını nefiy ile taklitten tahkika 
yükselir. İtikatta deliller kat’î ve kesin olmalıdır. Ancak amelde zanni deliller de hüccet kabul 
edilebilir. Bizim bulabildiğimiz kavlin en güzeli budur. Her kim bundan daha iyisini bulursa 
benim mezhebim odur; ben de ona tabi olurum.” 

İmam-ı Azam iyi bir psikolog ve sosyologdur. Der ki: “Bilmiş ol ki, velev annen ve 
baban da olsa, insanlarla iyi geçinmezsen onlar senden hoşlanmazlar ve sana düşman 
kesilirler. Onlarla iyi geçinirsen sana anne-baba olurlar. Sen onları dalalette addedersen onlar 
da seni dalaletle suçlarlar. Bu ise hem sana hem de bize leke olur. Onlardan kaçmak akıl işi 
değildir. İnsanlarla hoş geçinmeyen ve onları idare etmeyen akıllı birisi sayılmaz. 

İlim ehlini yüce tanımalıdır. Üstadlara hürmet ve saygı duymalıdır. Gençlerle latife 
yapmalı, yöneticilere lakayt davranmamalıdır. İnsan kimseyi hor ve hakir görmemelidir. 
Mürüvvette kusur etmemelidir. Denenmedikçe de kimsenin dostluğuna güvenmemelidir. 
Alçak ve hasis kimselerden dost olmaz; ancak onları düşman haline getirmemek için hoş 
geçinmek ve müdara ile iyi idare etmek gerekir. Bu sebeple İmam-ı Azam bir sokaktan 
geçerken azgın bir boğanın gelmekte olduğunu görünce yolunu değiştirir. Kendisine “Korktun 
mu?” dedikleri zaman “Onun boynuzları varsa benim de aklım var!” diye cevap vermiştir.  

İmam-ı Azam talebelerine nasihat ederken şöyle derdi: 
“Evladım! Sabırlı ve mütehammil ol! Güzel ahlaklı, geniş yürekli ve derya gönüllü ol! 

Elbisen de yeni ve temiz olsun. Bahil ve cimri bir insan asla başa geçip efendi olmaz. Cömert 
ol ve herkesi doyur.  

Halkın ahvalini araştırıp öğrenen adamların olsun. Bir fitne ve fesat duydun mu ıslahına 
koş! İyi işler ve adetler gördün mü onları da sen artır. Seni ziyaret edeni de etmeyeni de sen 
ziyaret et. Sana iyilik de kötülükte yapana sen iyilik et. Elinden geldiği kadar insanlara sevgi 
göster. Herkese selam ver. İnsanların sözlerine muhalefet etme. Onlarla münakaşa etme. Sana 
sorarlarsa bildiğini söyle. “Şöyle kavillerde vardır” de kendi görüşünü söyle. Kimin diye 
sorarlarsa “Bazı fukahanın” de.  

Onların kıymetli bilgiler ver. Değersiz şeylerle uğraşma. Onlarla iyi arkadaş ol. Bâzı 
lâtifeler de yap. Onları kendinden birisi say, şaka ve latife yap. Onlardan bezginlik gösterme. 
Doğru ve iyi niyetli ol. Kibri bırak. Sana gadretseler de sen gadretme. Emin ol, vefalı ol ve 
takvaya sarıl. Her din erbabına müşâvere veçhile meşverette bulun.”  

 
8. İmam-ı Azamın Yüce Vasıfları 
İmam-ı Azam ulema arasında temayüz etmesini sağlayan yüce vasıfları vardır. O her 

şeyden önce hak ve hakikati arayan bir âlimdi. Doğruyu bulmak için uğraşan mevsuk, 
vesikalı, delilli, burhana önem veren bir ilim adamıdır. Yüksek düşünce sahibi olup gayet 
uzak görüşlüdür. Gayet süratli ve mantıklı bir akla ve sür’at-ı cevaba maliktir. İlim ile  aklı, 
vahiy ile yaşanan hayatı çok iyi telif etmiştir.  

Nefsine hakimdi. Boş sözlere aldırmaz ve aldanmazdı. Öfkelenmez ve kabalıkla 
muamele edip nezaketi elden bırakmazdı. 

 
**  
Bir gün bir meseleden dolayı “Hasan Basri bu konuda yanılmıştır” dedi.  
Hasan Basri’yi seveneler birisi “Ey ibn-i zaniye! Sen mi Hasan Basri hata etti 

diyorsun!” dedi.  
Ebu Hanife’nin ne rengi bozuldu ve ne de yüzü kızardı. Zira aciz olanlar kızar ve 

öfkelenir. Şöyle dedi: 
“Evet! Vallahi Hasan Basri hata etti ve Abdullah b. Mesut (ra) doğru söyledi. O derdi 

ki: ‘Kimin gönlü darsa bizim gönlümüzde ona geniş yer vardır’ derdi” diye cevap verdi. 



Kendisine “Ey bid’atçı zındık!” diyen birisine “Allah seni affetsin. Benim öyle 
olmadığımı Allah biliyor. Allah’ı tanıdığımdan beri ondan bir lahza ayrılmadım. Allah’ın 
affını diler, gazabından korkarım!” diye cevap verdi. Gözleri yaşardı ve ilave etti: 

“Aleyhimde konuşan cahilleri affettim. Ancak ilim erbabından her kim bende olmayan 
bir şeyle beni itham ederse onun başı dara girsin. Zira ulemanın gıybeti arkada iz bırakır” 
dedi.  

 
** 
İmam-ı Azam düşüncesinde istiklal sahibi idi. Aklının yatmadığı hiçbir fikri kabul 

etmezdi. Kitap, sünnet, icma’dan sonra sahabe kavlini kabul eder sonra aklını esas alırdı.  
Bir gün ata binmiş giderken “Atın kaç ayağı vardır?” diye soran birisine cevap vermek 

için atından indi ve ayaklarını bir bir tutarak saydıktan sonra “Dört ayağı varmış!” diye cevap 
verdi. İsbatını yapamadığı bir şeyi söylemezdi. 

 
** 
O Şia’nın yoğun olduğu Kûfe’de yaşadı. Ehl-i Beytten Zeyd b. Zeynelabidin, 

Muhammed Bakır, Cafer-i Sadık ve Abdullah b. Hasan gibi büyük zatlarla görüştü, onlardan 
ilim aldı. Ehl-i Beyt sevgisi uğruna büyük sıkıntılara girdi. Bununla beraber hiç kimsenin 
savunmadığı dönemde Hz. Osman’ı (ra) çok sena ederek göz yaşları içinde müdafaa etti. 
Kimseye boyun eğmedi, ifrat ve tefrite düşerek hak ve hakikatten ayrılmadı. 

 
** 
Ebu Hanife hakkı arama konusunda son derece ihlas sahibi idi. Zira kalp hakikati arama 

konusunda nefsin sefil ve pis arzularından hâlî olursa Allah onun kalbini marifet nuru ile 
doldurur. Çünkü hakikati aramakla istikamet sahibi olmak, doğruluk, aklın anlayışını 
kolaylaştırır. Akıl nefis ve şehvet pisliğine dalarsa, mide haram lokma ile dolarsa kalp kararır 
ve akıl terazisi bozulur. Bu durumda her şeyi yanlış ölçer ve tartar. Bu durumda dalaletten 
kurtulamaz.  

Ebu Hanife’nin tek bir arzusu vardı. “Hakikati aramak!” O “Fıkıh dini anlamak, dinde 
anlayış sahibi olmaktır” diyordu. Peygamberimizin (asm) “Allah kimin için hayır dilerse onu 
dinde fakih ve anlayış sahibi kılar. Ben yalnızca taksim eden bir kişiyim, veren Allah'tır. 
Allah'ın emri gelip kıyamet kopuncaya kadar bu ümmet Allah'ın emri üzere kalacak, 
muhalefet edenler onlara zarar veremeyeceklerdir.” (Buhari, Farzu'l-Humus, 7; İlm, 13; 
İ'tisam, 10; Müslim, İmaret, 98; Zekât, 98, 100.)” hadisine tam olarak masadak olmuştu. 

Hak ve hakikati aramak yerine başka emeller peşinde koşanlar elbette İmam-ı Azamı 
anlayamazdı. Hakikat öyle sevimli bir mahbubedir ki kendisini tam olarak ona vermeyene 
râm olmaz. Bunun için İmam Ebu Yusuf’a “Sen kendinin tamamen ilme vermezsen, ilim sana 
kendisinden bir şey vermez” demiştir.  

İmam-ı Azam kendi görüşünde ısrar etmezdi. “Bu bizim kadir olduğumuz ve 
ulaştığımız en güzel neticedir. Kim bizim sözümüzden daha iyi bir sonuca ulaşırsa, doğrusu 
odur ve bizim görüşümüz de odur” derdi.  

 
** 
Sahih bir hadisi duyduğu zaman hemen sözünden ve görüşünden vazgeçer hadise, 

sünnete tabi olurdu. “Bizim sözümüze muhalif sahih bir sünnet varsa, benim görüşüm o 
sünnettir. Peygamberimizin (asm) sözünü üzerine bizim sözümüz olmaz!” derdi.  

- Sen sünnete muhalefet ediyorsun!” diyenelere; 
- Estağfirullah! Allah’ın Resulüne muhalefet edene Allah lanet etsin. Allah onunla bizi 

hidayete davet etti ve bize ikram etti. Onun sevgisi ile bizi kurtardı ve sünneti ile bize doğru  
yolu gösterdi” derdi. 



 
** 
Ebu Hanife’nin en mühim meziyeti ve fazileti vakarı, sükûtu ve hakta sebatı idi. O bu 

sebeple kuvvetli bir şahsiyet sahibi idi. O ilmine güveniyordu. Bu sebeple kendisine 
muhalefet edenlere asla kızmaz ve öfkelenmezdi. İlmini müdellel ve müberhen bir şekilde 
ispat ederek ortaya koyar, kimse kendisine itiraz edemezdi. Sükûnetle cevap verir, muhatabını 
ikna ederdi. Bu sebeple onun düşmanları onun aleyhinde konuşarak onun şerefini artırmaktan 
başka bir şey yapamadılar. 

 
9. İmam-ı Azamın İlim Aldığı Üstadları 
İmam-ı Azam der ki: “Ben ilim ve fıkıh ocağında yetiştim. İlim erbabı ile düşüp 

kalktım. Fukahadan en değerli birine devam ettim.” İmam-ı Azamın her tabakadan ve her 
sınıftan hocaları ve üstadları vardı. Sahabenin fetvalarını topladı ve onları çok iyi öğrendi. 
Bazı sahabelerle görüştü ve Ehl-i Beytin imamlarından çok istifade etti. 

O Abdullah b. Abbas’ın (ra) ilmine varis olan talebelerinden ilim almak için Mekke’ye 
gitti ve orada altı sene kaldı. Ehl-i Beyti çok seviyordu ve onlardan ilim aldı; ancak onları 
istismar eden Şia’ya asla iltifat etmedi. Halife Mansur ona “İlmi kimlerden aldın?” diye 
sorunca şöyle cevap verdi: 

“Ömer’den ilim alanların vasıtasıyla Hz. Ömer’den, Ali’den ilim alanların vasıtası ile 
Hz. Ali’den (ra) Abdulah b. Mesut’tan ilim alanlar vasıtası ile Abdullah b. Mesut’tan (ra) ve 
Abdullah b. Abbas’tan ilim alanların vasıtası ile de Abdullah b. Abbas’tan (ra) aldım” dedi. 

 
** 
Görüştüğü sahabeler 
İmam-ı Azam H. 80 tarihinde dünyaya geldiği zaman yaşayan sahabeler vardı. Daha 

küçüklüğünden itibaren ilme olan aşkından dolayı ilim meclislerine devam ediyor ve alimleri 
dinliyordu. Bu arada yaşayan sahabeler kendisinin bulunduğu yere gelince herkesin onları 
iştiyakla görmek istemesi ve onlardan Peygamberimizi (asm) dinlemek istemesi gibi o da 
küçüklüğünde onları dinlemeye koşuyordu. 

Görüştüğü ve gördüğü sahabeler şunlardır. 
1. Enes b. Malik (ra) (v. H. 93.)  
2. Abdullah b. Evfa (ra) (v. H. 87.) 
3. Vesile b. Eskâ (ra) (v.H. 85.) 
4. Sehl b. Saide (ra) (v.H. 88) 
5. Ebu’t-Tufeyl Amir b. Vâsile (ra) (v. 102) 
İslam bilginleri ve tarihçileri H. 102 tarihinde Mekke’de vefat eden Ebu Tufeyl’den (ra) 

sonra sahabe kalmadığını belirtmişlerdir. 
 
** 
İmam-ı Azamın Sahabeden Rivayet Ettiği Hadisler 
1. Bir kimse Allah rızası için velev bağırtlak kuşunun yuvası kadar dahi olsa bir 

mescid bina ederse Allah onun için cennette bir ev yapar. 
2. İyilik güzel ahlaktır; kötülük gönlünü tırmalayan ve kalbini rahatsız eden şeydir. 

Seni şüpheye düşüren şeyi bırak, gönlünü tırmalamayan şüphesiz şeyi al. 
3. Allah Teâla biçârelerin imdadına koşmayı sever.  
4. İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır. 
5. Bir hayra delalet eden onu işleyen gibidir.  
6. Kardeşinin başına gelen musibete sevinme; zira Allah onu kurtarır da seni o belaya 

düçâr eder. 
 



** 
İmam-ı Azamın Üstadları 
İmam-ı Azam Hammad b. Ebi Süleyman Eş’ârî’den çok istifade etti. Bu mübarek zat 

Ebu Musa el-Eş’âri’nin (ra) kölesi idi. Kûfe’de yetişti ve İbrahim en-Nehâî’den Fıkıh ilmini 
aldı. Hz. Ali (ra) ve Abdullah b. Mesud’un (ra) Kûfe’de talebesi olan Şa’bî’den istifade etti. 
İmam-ı Azam hammad’dan 18 sene İbrahim en-Nehâî’nin, Hz. Ali’nin ve Abdullah b. 
Mesud’un fıkhını almıştır. Hammad H. 120 tarihinde vefat edince İmam-ı Azam hocasının 
kürsüsüne geçerek talebe okutmaya ve fetva vermeye başlamıştır.  

İmam-ı Azam Peygamberimizin (asm) “Kişi ilim öğrendiği müddetçe alimdir. Alim 
olduğunu iddia ederek biliyorum derse cahildir. Sakın bir konuda alim olup neyi 
emredeceğinizi ve neden nehyedeceğinizi kesinlikle bilmedikçe bu işe girişmeyin” hadis-i 
şerifini kendisine rehber edinerek ömrünün sonuna kadar hem öğrenmeye hem de 
öğrendiklerini öğretmeye devam etmiştir. Bildiklerinin alimi, bilmediklerinin de cahili 
olmuştur.  

Kendisine on soru soran birisinin dokuz sorusuna “Bilmiyorum!” demiş, birine cevap 
vermiştir. “Sen bilmediğin halde nasıl fetva verirsin?” dediği zaman da “Ben bildiklerimin ve 
ispat edebildiklerimin alimiyim. Bilmediklerimi ayağımın altına koyarsanız başım Arşa 
değer” diye cevap vermiştir. 

Her sene hacca gider ve hacca gelen alimlerden istifade ederdi. 55 defa hacca gittiği 
rivayet edilir. Bu sebeple Mekke ekolünden Atâ’dan Abdullah b. Abbas’ın (ra) ilmini aldığı 
gibi İbn-i Abbas’ın kölesi İkrime’den de ilim almıştır. 

 
**  
Ehl-i Beyt imamlarından Zeyd b. Ali’den Muhammed Bakır ve Ebu Muhammed 

Abdilllah b. Hasan’dan da ilim öğrenmiştir. İmam-ı Azam Sünnete muhalif davranıp aklına 
göre hüküm vermekle suçlayanlar onu Cafer-i Sadık’ın babası Muhammed Bakır’a şikâyet 
ederler. O da bir mecliste bunu kendisinden sorar. 

İmam-ı Azam şöyle cevap verir: 
“Hâşâ! Ben sünneti esas alıyorum. Bunu size soracağım üç sualle ispat ederim” der. 

Sonra şöyle der: 
- Ya İmam! Kadın mı zayıf yoksa erkek mi? 
- Kadın zayıf yaratılmıştır. 
- Mirasta kadının hissesi kaçtır? 
- Üçte birdir. 
- Bu ceddin Resulullah’ın hükmü değil midir? 
- Evet. 
- Ben aklıma göre hüküm verse idim kadın zayıf olduğu için kadına iki erkeğe bir hisse 

verirdim. Halbuki durum Resulullah’ın (asm) dediği gibidir. 
- Ya imam! Namaz mı daha efdaldir, oruç mu? 
- Namaz daha efdaldir.  
- Ben akla göre hüküm verse idim hayızlı kadınların orucu değil namazı kaza etmelerine 

hükmederdim. Halbuki Resulullah (asm) namazı değil orucu kaza etmelerini emretmiştir. 
- Ya imam bevl mi pistir yoksa meni mi? 
- Elbette bevl pisdir. 
- Ben aklıma göre hüküm vermiş olsaydım bevl için guslü farz kılardım. Halbuki durum 

böyle değildir.”  
Bunun üzerine Muhammed Bakır ayağa kalkar ve Ebu Hanife’nin alnından öpüp tebrik 

eder ve “Sen gerçekten Resulullah’ın sünnetini koruyor ve ona göre hüküm veriyorsun” der. 
 
** 



İmam-ı Azamın üstadlarından birisi de ehl-i Beytin imamlarından Muhammed Bakır’ın 
oğlu Cafer-i Sadık’tır. (ra) Cafer-i Sadık Hz. Ali’den (ra) sonra “Bana her nevi suali 
sorabilirsiniz” diyen ilimde derya olan bir alim-i Ehl-i Beyttir. İmam-ı Azam ile aynı tarihte 
dünyaya gelmiş, imamdan iki sene önce vefat etmiştir. (H. 80-148) 

İmam-ı Azam “Vallahi Cafer-i Sâdık’tan daha fakih birisini görmedim. O insanların en 
âlim olanı, ihtilaflı meseleleri en iyi bilen ve çözenidir” diyordu ve onu çok takdir ediyordu. 
Bu sebeple ondan istifade etmiştir. Kendisi ile yaşıt olduğu halde kendisine Üstad kabul 
etmiştir.  

Ehl-i Beyt imamlarından Ebû Muhammed Abdullah b. Hasan (H. 70-145) ile de 
görüşerek ondan ilim almıştır. Süfyan-ı Servi, Hasen-i Basri, İmam Malik ve diğer 
muhaddisler de ondan hadis rivayet etmişlerdir. Güvenilir büyük bir alimdi. Ömer b. 
Abdulaziz ile görüşmüş ve son derece büyük bir itibar ve ikrama mazhar olmuştur. 

İmam-ı Azam ehl-i hevâdan ve Gulat-ı Şia’dan olan Câbir b. Yezid Cûfî (v.165.) ile de 
görüşerek müzakerelerde bulunmuş ve onun ifratkar fikirlerini çürütmüştür. Bu zât Kûfe’de 
Şia’nın ileri gelenlerinden birisi idi. İmam-ı Azam onunla görüşürdü, ama talebelerini onunla 
görüşmekten sakındırırdı. “Bir konuda kesin bilgilere sahip olmayanlar, ehl-i hevanın 
fikirlerine kapılır” derdi. “Görüştüğüm ulema içinde Atâ’dan daha faziletli ve Cabir Cûfî’den 
daha yalancı birini görmedim” demiştir. 

 
** 
İmam-ı Azam ilim sahibi herkesten istifade etmeye çalışıyordu. Ancak o elindeki 

ölçülere göre hareket ediyor, Kur’an, Sünnet, İcma, Sahabe kavli ile bunları ölçtükten sonra 
onlarda bulunmayan meseleleri de “Akıl ve Kıyas” yoluyla çözüme kavuşturuyordu. Bu 
sebeple ilmin faydalısını alıyor ve zararlı olanını da ayıklıyordu. O elindeki sağlam ölçüler ve 
keskin istikametli aklı ve sahih ilmi ile her kabdan ilim almaktan çekinmiyordu ama bu 
ölçülerle onların bilgilerinin sahih olanları ile olmayanlarını ayırmasını iyi biliyordu. Bunu 
herkes yapamayacağı, herkesin ufkunun geniş, aklının ve zekasının keskin ve ilmî 
müktesebatının yetersiz olduğunu bildiği için talebelerini ehl-i bid’a ve ehl-i heva ile 
görüşmekten men ediyordu. “İlmi yeterliliğe sahip olamayan, heva ve hevese göre hareket 
edenlerin yanılacağını, sahih ilmi ise ilimde derinleşerek ihtisas sahibi olan bununla beraber 
ufku geniş, kabiliyeti yüce ve aklı kuvvetli olanların gerçeği ve hakikati ortaya 
koyabileceğini” ifade ediyordu. 

Zamanında iki nevi ulema vardı. Birincisi Fıkıh ile uğraşıp başka şeylerle meşgul 
olmayanlar; ikincisi ise Akaid ve Kelam ile meşgul olup felsefe yapan ve böylece heva ve 
hevese kapılıp dalalete sapanlardı. İmam-ı Azam bunların ikisinin arasında kalan hem Akaid 
ve Kelamda sahih bir imanı elde etmek için itikada ait meseleleri öğrenen, hem de amel ve 
ibadette ifrat ve tefritten sakınıp istikamet üzere Allah rızasını arayanlara yol gösteren amelî 
fıkıhla meşgul oluyordu. İtikada ait hususlara “Fıkh-ı Ekber” diyor amele müteallik hususlara 
ise sadece “Fıkıh” diyordu. 

İmam-ı Azam Kur’an ve Sünnetten sahih bir itikat ve ibadeti çıkarabilmek için “Usul” 
çerçevesinde sistemli ve prensipli hareket etme metodunu ortaya koymuştur. İmam-ı Şafi 
bunu daha sistemli hale getirmiştir. Aklî ve naklî ilimlerde derinleşerek gaye ve maksattan 
ayrılmadan Kur’an ve İman hakikatlerini sünneti sırat-ı müstakim üzere ortaya koymuş, tespit 
ettiği hakikatleri de izah ve ispat ederek “ilim” ve “fıkıh” haline getirmiştir. İtikat ve amel 
arasında dengeli, istikametli ve selametli olan yolu göstermiştir.  

İmam-ı Azam hakikate hâkim bir kafa ile, doğru akıl yürütme ile kuvvetli ve metin bir 
anlayışla, araştırmacı ve tenkitçi bir kafayla ortaya atıldı ve iddiasını ispat ederek mezhebini 
oluşturdu. Talebeleri bu seviyede olmadığı için onların kelam ve felsefe ile meşgul olmaktan 
men etti. 

 



İmam-ı Azamın Ders Usulü 
İmam-ı Azam ticaretle iştigal ettiği için kimseye minnet ermedi. Talebelerin ihtiyacını 

da kendi imkanları ile sağlıyordu. Bu sebeple ilmin izzetini korudu ve hiç kimsenin tesiri 
altında kalmadı. Kitap, Sünnet, Sahabe Kavli, İcma, Kıyas, Maslahat, Örf ve İstihsan yoluyla 
hak ve adaleti netice veren hükümleri ortaya çıkarmıştır.  

İmam-ı Azam ilim için pek çok seyahatlere de çıkmıştır. O her gittiği yerde oranın 
uleması ile görüşür ve onların görüşlerinden istifade etmeye çalışırdı. İmam-ı Azam ayrıca 
İmam Malik ve Evzâî ile görüşür ve ilmî müzakerelerde bulunurdu. Mekke’de Atâ b. Rebah 
ile ilk görüşmesi şöyle oldu: 

Atâ kendisine sordu: 
- Nerelisin? 
- Kûfe’liyim. 
- Dinlerini ayrı ayrı bölüp fırkalara ayıranlardansın demek!? 
- Evet oradanım. 
- Sen hangi sınıftansın? 
- Ben Selefe sövmeyen, kadere iman eden, herhangi bir günahtan dolayı bir mü’mini 

tekfir etmeyen sınıftanım” dedi. 
Bunun üzerine Atâ onu sohbetine kabul etti. İmam-ı Azam da onun derslerinden çok 

istifade etti. 
 
** 
İlm-i Kelam ve Cedelde aklî delillere önem verirdi. Zamanın filozofları ve dehrîlerini 

bu yolla ikna ettiği meşhurdur. Dehrîyi “Merkebin yoktur” diyerek, Tabiatçıyı “Kaptansız 
gemi” misali ile, esbabperesti “tesadüfî bir kayıkla” münkiri “bir süt kasesi” ile ilzam etmiştir. 

Hakemi reddeden Haricileri hakeme müracaat ettirerek, kebireyi işleyenin Müslüman 
olduğunu kendilerine itiraf ettirerek ilzam etmiştir.  

 
** 
İmam-ı Azamın ders usulü de diğerlerinden farklı idi. Diğer alimler “Takrir” ve 

“Anlatım” yoluyla ders verirken İmam-ı Azam daha çok “Müşavere” “Müzakere” ve 
“Tahkik” yoluyla derse talebelerini de katarak ve onları araştırmaya sevk ederek ders yapardı. 

Ortaya bir mesele atılır ve o mesele hakkında araştırma yapmak üzere talebelerini 
görevlendirir, elde edilen veriler müzakere edildikten sonra neticeyi imam sonuca bağlar ve 
hükmünü verirdi. Bu usulle hem hocanın hem de talebeleri bilgisi artardı. Derse iştirak 
sağlanır ve hoca talebelerin reyini de bu şekilde almış ve akıllarını çalıştırmalarını, pasif 
durumdan çıkarıp aktif olarak eğitim sürecine katılmalarını sağlamış olurdu. Günümüzde 
buna “Aktif Eğitim” ve “Akademik Eğitim” denilmektedir. En güzel ve en faydalı bir eğitim 
metodudur. 

İmam talebelerine şöyle derdi: 
“Hadis toplayıp fıkıh bilmeyen kimse ilaç satan eczacıya benzer. İlaçları toplar ama 

hangi ilacın hangi hastalığa deva olduğunu bilemez. İlaçların sağlayacağı faydayı doktorlar 
bilir. Muhaddisler toplar fakihler ondan hüküm çıkarırlar. Sizler her iki konuda da ihtisas 
sahibi olunuz!”  

İmam talebeleri içinde zeki olanlara maddi yardımda da bulunur, ailesine yardım ederek 
talebesinin kendisini derse vermesini sağlardı. İmam Ebu Yusuf’u böyle yetiştirmişti. 
Talebelerinin helal yemelerine çok önem verir “Helal ve haramı öğrenmek suretiyle en büyük 
zenginliğe ulaşın. Helal lokma kalbde nur, haram ise kalbe zulmet ve akla şaşkınlık verir” 
derdi. 

Talebelerine daima nasihat ederdi. Bu sebeple nasihatleri çoktur. “Sizler benim 
kalbimin sevinci ve hüznümün tesellilerisiniz” derdi. 



İKİNCİ BÖLÜM 
FIKH-I EKBER 

(Tam Metin) 
 

 
 
 

Tevhid hakikatinin aslı ve esası, inanç ve itikadın sahih olanı kişinin “Allah’ın birliğine, 
meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra ahirette cesedimizle beraber 
yeniden dirileceğimize, hayır ve şer her ne vaki olacak ise Allah’ın kaderi olduğuna ve 
Allah’tan geldiğine, ahirette hesaba çekileceğimize, amellerimizin mizana çekilip 
tartılacağına, cennet ve cehennemin hak olduğuna inandım, iman ettim” demektir. 

Allah-ü Teâla birdir; ancak bu birlik adet itibarıyla değil, benzeri ve şeriki olmaması 
yönüyledir. Allah’ın zatî, zatına has sıfatları İhlas Suresinde olduğu gibidir. “Allah vardır ve 
birdir. Sameddir, hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır. O sonradan 
yaratılmamış, doğmamış ve doğurmamıştır, ezelî ve ebedidir. Başlangıcı olmadığı gibi sonu 
da olmayacaktır. Onun benzeri gibi hiçbir şey yoktur, varlığı kendi zatının gereğidir. 
Vacibu’l-vücuttur.” (İhlas Suresi, 112:1-4.) 

Sonradan yaratılan eşya hiçbir cihetle Ona benzemez, O da yaratıklarından hiçbirine 
benzemez. İsimleri, zâtî ve fiilî sıfatları ile daima var olmuş ve var olacaktır. Onun zatına has 
sıfatları “Hayat, İlim, İrade, Kudret, Kelam, (konuşmak) Sem’ (işitmek) Basar, (görmek) dır. 
Fiilî sıfatları ise, yaratmak, (tehlik) rızık vermek (terzik) yapmak (inşâ) yoktan örneksiz 
yapma (ibdâ) ve sanatlı yapma (sun’) ve diğerleridir. Allah’ın bu sıfatları ve isimleri onunla 
vardır ve var olacaktır, isim ve sıfatlarından hiçbirisi sonradan olma (mahluk) değildir. Zatı ile 
kaim ezeli ve ebedi sıfatlarıdır. 

O ilmi ile daima her şeyi bilir; ilim onun ezelî sıfatıdır. Kureti ile daima kadirdir; kudret 
onun ezeli sıfatıdır. Kelamı ile konuşur; kelam onun ezelî sıfatıdır. (Ezel bir başlangıç değil, 
geçmişi, geleceği ve hali bir anda içine alır bir manzar-ı âlâdır.) O yaratması ile hâlıktır, 
yaratmak onun ezeli sıfatıdır. Fiili ile daima fâildir; fiil onun ezelî sıfatıdır. Yapılan ve 
yaratılan her şey sonradan yarattığı varlıklardır, mahluktur; yüce Allah’ın fiili ise mahluk 
değildir. Allah’ın ezeldeki sıfatları mahluk ve sonradan olma değildir. Allah’ın sıfatlarının 
sonradan yaratılmış olduğunu söyleyen veya bu konuda tereddüt eden ya da şüpheye düşen 
kimse Yüce Allah’ı inkâr etmiş olur. 

Kur’ân-ı Kerim Allah Teâlânın kelâmı olup Mushaflarda yazılı, kalplerde mahfuz ve 
dillerde okunmaktadır. Hz. Peygambere (asm) inzal edilmiştir. Bizim Kurân-ı Kerimi telaffuz 
etmemiz, yazmamız ve okumamız ise mahluktur; fakat (kelâm-ı nefsî olan) asl-ı Kurân 
mahluk değildir. Yüce Allah’ın Kur’ân-ı Kerimde ifade ettiği Hz. Musa (as) ve diğer 
peygamberlerden, firavun ve iblisten naklen verdiği haberlerin hepsi Allah kelâmıdır; Cenab-ı 
hak onları bize haber vermektedir. Ancak Allah’ın kelamı mahluk değildir; fakat 



yaratılmışların ağzından çıkan kelimeler ve kelamlar mahluktur. Kur’ân ise Allah kelâmı 
olup, kadimdir, ezelî ve ebedîdir; mahlukatın kelamı ise böyle değildir. 

Yüce Allah “Ve Kellemellahu Mûsâ teklîmâ” ayetinde ifade ettiği gibi Musa (as) 
Allah’ın kelamını işitti. Şüphesiz Allah Teâla Musa (as) ile konuşmadan önce de Mütekellim 
idi, Kelam sıfatına sahipti.  

Yüce Allah mahlukatı yaratmadan önce de yaratıcı idi. Allah Musa Aleyhisselâma hitap 
ettiği zaman ezel sıfatı olan kelâmı ile konuştu. Onun sıfatlarının hepsi mahlukatın 
sıfatlarından başkadır. Zatı varlıklara benzemediği gibi sıfatları dahi mahlukatın sıfatlarına 
benzemez. 

Allah bilir; fakat bizim bildiğimiz gibi değil. O kâdirdir, fakat bizim gücümüz gibi 
değil. O görür, fakat bizim görmemiz gibi değil. O işitir, fakat bizim işitmemiz gibi değildir. 
O konuşur, fakat onun sözleri bizim konuşmamız gibi değildir. Biz organlarla ve harflerle 
konuşuruz. O ise, uzuvlara ve harflere muhtaç olmadan konuşur. Harfler mahluktur, fakat 
Allah kelâmı mahluk değildir. 

 Yüce Allah’a “Şey’” denilir, fakat diğer şeyler gibi değildir. Onun varlığı cisim, 
cevher, araz, had, zıd, eş ve ortağa ihtiyaç duymaktan münezzehtir, uzaktır. Onun Kur’ân-ı 
Kerimde zikrettiği yed (el) vech (yüz) ve nefsi vardır; ancak bunlar keyfiyetsiz, mahiyetini 
bilmediğimizi ve bilemeyeceğimiz gibi fizikî şart ve şekiller dışındaki sıfatlarıdır. Onun eli 
kudretidir veya nimetidir denilemez. Zira bu durumda zikrettiği sıfatın iptali söz konusu olur. 
Bu da Kaderiye ve Mutezilenin görüşüdür. Onun eli keyfiyetsiz sıfatı olduğu gibi rızası ve 
gadabı da keyfiyetsiz sıfatlarındandır. 

Allah Teâlâ eşyayı, varlığı bir şeyden yaratmadı, (adem-i sırftan) yoktan yarattı. Eşya 
yokken de o ilm-i ezelisi ile her şeyi biliyordu. O eşyayı takdir eden ve hükmünü yürüten, 
kaderini yazan ve kaza edendir. Allah’ın iradesi, meşieti, takdiri, Levh-i Mahfuz’daki yazısı 
ve kazası olmadan dünya ve ahirette hiçbir şey vaki olmaz. Lakin Allah’ın kaderi hüküm 
olarak değil vasıf olarak yazmıştır. (İmanı ve küfrü, adalet ve zulmü tarif etmiş yazmıştır, 
insan kesbi ile kafir, mü’min, adil ve zalim sıfatını alır ve hükmünü kendisine verir.) 

Kaza, kader ve meşiet Onun keyfiyetini bilmediğimiz sıfatlarındandır. Yüce Allah yok 
olanı yokluğu halinde yok olarak bilir; onu yarattığı zaman nasıl olacağını bilir. Var olanı da 
varlığı halinde var olarak bilir ve onun yokluğunun nasıl olacağını da bilir. Allah ayakta 
duranın duruş halini bildiği gibi, oturduğu zaman da oturuş halini bilir. Bütün bu hallerde 
Allah’ın ezeli ilminden ne bir değişme ne de sonradan ilave bir şey olmaz. Değişme ve ihtilaf 
yaratılan varlıklarda olur. 

Allah insanları küfür ve imandan halî olarak, imanı ve küfrü kazanacak fıtratta 
yaratmıştır. Sonra onlara Peygamber göndererek hitap etmiş, emretmiş ve nehyetmiştir. Kâfir 
olan kendi fiiliyle, imanı kabul etmemesi ile, inkâr ve reddetmesi ile Allah’ın da kendisine 
yardımını kesmesi ile küfre sapmış, kafir hükmünü ve sıfatını almıştır. İman eden de kendi 
iradesi ve aklı ile, fiili, ikrarı, tasdiki ve Allah’ın tevfik ve yardımı ile iman etmiştir. Bu 
haliyle irade etmek, istemek ve kesbetmek insandan yaratmak Allah’tandır.  

Yüce Allah Hz. Adem’in neslini sulbünden insan şeklinde çıkarmış ve onlara akıl verip 
hitap etmiş, imanı emredip küfrü yasaklamıştır. Onlar da onun Rab olduğunu ikrar etmişlerdir. 
Bu onların imanıdır. İşte insanlar bu fıtrat üzere doğarlar. Bundan sonra küfre sapan Allah’ın 
kendisine verdiği bu fıtrat-ı selimi bozmuş, değiştirmiş olur. İmanı tasdik eden de fıtratında 
sebat etmiş ve devamlılık göstermiş olur. 

Yüce Allah kullarından hiçbirini imana ve küfre zorlamamış, kafir ve mü’min olarak 
yaratmamış, onları hür şahıslar olarak yaratmıştır. İman ve küfür, kulların fiilleridir. Allah 
küfre sapanı, küfrü esnasında kafir olarak bilir, o kimse daha sonra iman ederse iman halinde 
mü’min olarak bilir. İlmi ve sıfatı değişmeksizin onu sever. Allah’ın ilminde bir değişiklik 
olmaz. 



Kulların hareket ve sukun gibi bütün fiilleri hakikatte kendi iradelerinin ve akıllarının 
ürünü olup kendi kesbleri ve kazançlarıdır. İsteyen, dileyen insandır, yaratan Allah’tır. Kul 
diler Allah yaratır. Ancak bütün bunlar Allah’ın da dilemesi, irade etmesi, kaderi, kazası ve 
yaratması iledir. Taatlerin hepsi Allah’ın emri, muhabbeti, rızası, ilmi, dilemesi, kazası ve 
takdiri iledir. Masiyetlerin hepsi de Allah’ın ilmi, takdiri, dilemesi, yaratması ve kazası ile 
olmakla beraber emri ve rızası ile değildir. (Allah’ın masiyete ve küfre rızası yoktur. Kul 
dilediği ve kast edip kesbettiği için yaratmıştır ve bundan onu sorumlu tutar. Bu cihetle 
rızasına uygun olanlar sevabı ve mükafatı hak ederken, rızasına ve emrine muhalefet edenler 
de günahı ve cezayı hak ederler.) 

Peygamberlerin hepsi masumdurlar, küçük ve büyük günah işlemekten ve çirkin 
hallerden Allah’ın koruması ile münezzehtirler ve uzaktırlar. Fakat onlarda da hata ve 
sürçmeler vaki olmuştur; yüce Allah onu hemen ikaz etmiştir. Hz. Muhammed (asm) Allah’ın 
sevgili elçisi, nebisi ve tertemiz kuludur. O hiçbir zaman putlara tapmamıştır; göz açıp 
kapayana kadar dahi Allah’a şirk koşmamıştır. Ne küçük ve ne de büyük bir günahı ne 
nübüvvetten evvel ve ne de sonra işlememiştir. 

Peygamberlerden sonra insanların en faziletlisi Hz. Ebubekir es-Sıddık’tır. (ra) Sonra 
Ömeri’l-Faruk (ra) sonra Osman b. Affan ez-Zinnureyn, sonra Aliyyu’l-Murteza’dır. (ra) 
Allah Teâlâ hepsinden razı olsun. Onlar doğruluk üzere, doğruluktan ayrılmayan, ibadet eden 
kimselerdir. Bir Müslümanın hepsine sevgi ve saygı duyması gerekir. Hz. Peygamberin (asm) 
ashâbının hepsini sadece hayırla anar, onların hiçbirisine incitici söz söylemeyiz. 

Bir Müslüman helal saymaması şartıyla kebire denen büyük günahlardan birini 
işlemekle küfre girmez, kafir olmaz, ancak Allah’a isyan etmiş olur. Bu durumdaki birinin 
mümin ismi kaldırılmaz, ona yine gerçek anlamda mü’min denir. Bir mü’min büyük günaha 
girmekle kâfir olmaz, ancak fasık ve zalim olmuş olur. Zira, amel imandan bir cüz değildir. 

Mestler üzerine meshetmek sünnettir. (Ayaklara meshetmek caiz değildir.) Ramazan 
ayının gecelerinde (20 rekât) teravih namazı kılmak sünnettir. Müslümanlardan her facir ve 
fasık (büyük günah işleyen) imamın arkasında namaz kılmak caizdir. Biz “günahlar mü’mine 
zarar vermez” demiyoruz. Aynı şekilde “Büyük günah işleyen kimse cehenneme girmez” 
denilmez. “Dünyadan mü’min olarak ayrılan ve tevbe etmeyen kimse, fâsık da olsa 
Cehennem’de ebediyyen kalacaktır” denilmez. Mürcie’nin dediği gibi “İyiliklerimiz makbul, 
kötülüklerimiz de affedilmiştir” denilmez. Fakat, kim bütün şartlarına uygun, müfsit 
ayıplardan uzak amel işler onu dinden dönme ve küfür gibi şeylerle boşa çıkarıp zayi etmezse 
ondan kabul edilir ve ona büyük sevap ve mükafat verilir” denir. 

Allah Teâlâ’ya şirk koşmadan ve küfür dışında büyük ve küçük günahları işleyen, fakat 
Tevbe etmeden mü’min olarak ölen kimsenin durumu, Allah’a kalmıştır. Dilerse ona 
Cehennemde azap eder, dilerse (güzel ve makbul amellerinden dolayı) onu affeder ve hiç 
azaba uğratmaz.  

Herhangi bir amele riya karıştığı zaman o amelin ecrini yok eder. Aynı şekilde amelini 
güzel görüp ucba düşmek de amelin sevabını iptal eder. (Allah kulun acizliğini ve fakirliğini 
hissederek, kusurunu ve noksanını bilerek halis kendi rızası için işlenen ihlaslı ameli kabul 
eder.) 

 Peygamberlerin Aleyhümüsselam mu’cizeleri ve velierin kerametleri haktır/gerçektir. 
Ancak, haberlerde belirtildiği üzere İblis, Firavun, Deccal gibi Allah’ın düşmanlarına ait olan 
başarılı hallerine mucize ve keramet denilmez. Bu Allah’ın onlara “İstidrac” eseri ihtiyaçlarını 
yerine getirmesidir. Çünkü Allah düşmanların hacetlerini, onları yavaş yavaş azaba 
yaklaştırmak ve sonunda büyük bir azap ve cezaya çarptırmak için yerine getirir, imhal eder; 
ama ihmal etmez. (Onlar bunu kendilerinin başarısı olarak bilir ve daha fazla gurur ve kibre 
kapılırlar. Böylece azabı hak eder ve hiçbir özürleri kalmaz. Onlar Allah’a hile yaparlar, Allah 
da onlara hile yapar, Allah hile yapanların en hayırlısıdır. Allah’ın mekrinden emin olunmaz.) 



Onlar da buna aldanarak azgınlıklarını ve küfürlerini artırırlar ve haddi aşarlar. Bunların hepsi 
de caizdir ve mümkündür. 

Yüce Allah mahlukatına rızıklarını keserek ceza vermez. O mahlukatını yaramadan 
önce de rızık verici idi. (Küfründen dolayı yarattıklarının rızkını kesmez. Allah rızkı imana 
değil, çalışmaya bağlamıştır.) 

Allah-u Teâlâ ahirette görülecektir. Mü’minler Allah’ı Cennet’te aralarından mesafe 
olmaksızın, teşbih ve keyfiyetsiz olarak baş gözleri ile göreceklerdir. 

İman, dil ile ikrar ve kalb ile tasdik etmektir. Gökte ve yerde bulunanların imanı, iman 
edilmesi gereken şeyler yönüyle artmaz ve eksilmez. (İmanın altı şartı vardır.) Fakat, tasdik 
ve yakîn yönünden artar ve eksilir. (Kuvvetli ve zayıf olur.) Mü’minler iman ve tevhid 
hususunda birbirlerine eşittirler; ancak amel bakımından birbirlerinden farklıdırlar. İslam, 
Allah’ın emirlerine teslim olup itaat etmek demektir. Lügat yönünden iman ile İslam arasında 
fark vardır; fakat, İslamsız iman, imansız da İslam olmaz. Onlar ikisi bir şeyin içi ve dışı 
gibidir, birbirinden ayrılmazlar. Din ise iman, İslam ve şeriatın hepsine birden verilen isimdir.  

 Müslümanlar yüce Allah’ı kendi kitabında vasfettiği bütün sıfatlarıyla gerçek olarak 
bilirler. Hiç kimse Allah’a şanına yakışır şekilde hakkıyla ibadet etmeye kâdir değildir. Fakat 
insan Allah’ın kitabında emredildiği ve Resulünün öğrettiği kadar Allah’a ibadet eder. 

Bütün mü’minleri marifet, yakîn, tevekkül, muhabet, rıza, korku ve ümit (havr ve reca) 
gibi hususlara iman konusunda birbirine eşittirler. Ancak bunların dışında (itaat, ahlak ve 
ibadette) birbirlerinden farklıdırlar. 

Yüce Allah ibadına karşı lütufkârdır, âdildir, hak ettiği sevabı lütfuyla kat kat fazlasıyla 
verir. İbadını âdâletinin gereği olarak işlediği günahından dolayı da cezalandırır. Aynı şekilde 
tevbe eden ibadını da lütfu ve keremi, affı ve merhameti ile bağışlar ve affeder. 

Peygamberimizin (asm) şefaati haktır ve gerçektir. Şefaat büyük günah işleyen 
günahkâr mü’minlerden azabı hak edenler için hak ve sabittir. Kıyamet gününde amellerin 
mizanda tartılacağı hak ve gerçektir. Peygamberimizin (asm) havz-ı kevseri de haktır ve 
gerçektir. Yine kıyamette mahşerde hasımlar arasında iyilikleri alınarak hesaplaşma olması ve 
kısas yapılması haktır ve gerçektir. İyilikleri bulunmadığı taktirde kötülüklerin hak sahibinden 
alınması da haktır ve caizdir.  

Cennet ve cehennem hal-i hazırda yaratılmıştır, ebediyen sonsuza kadar yok olmadan 
devam edecektir. Cennet ehli olan huriler de cennette ebedi olarak kalacaklar ve yok 
olmayacaklardır. Yüce Allah’ın cennetteki mükafatı da cehennemdeki azabı da ebedî ve 
sermedîdir.  

Allah dilediğini (ve layık olanı) kendisinden bir lütuf olarak hidayete ulaştırır, dilediğini 
(hak edeni) adaletinin gereği olarak sapıklığa düşürür. Allah’ın sapıklığa düşürmesi hızlanıdır. 
Hızlanın manası ise, Allah’ın razı olacağı şeylerde onu başarılı kılmayarak yardımını 
kesmesidir. Bu da hak edene Allah’ın adaletinin gereğidir. (Allah kuluna asla zulmetmez. Hak 
sahibine hak ettiğini verir.) Aynı şekile Allah’ın isyanları sebebiyle günahkarları (dünyada ve 
ahirette) cezalandırması da adaletinin gereğidir.  

“Şeytan, mü’min kuldan imanını zorla ve cebirle alır” demek doğru değildir; fakat kul 
imanı terk ederse şeytan da onun imanını çalar” denir. (Şeytanın kulun imanını alması onu 
imak konusunda vesvese vererek şüpheye ve tereddüde düşürmesindendir.) 

Kabirde Münker ve Nekir’in sualleri haktır ve gerçektir. Kabirde ruhun cesede iade 
edilmesi haktır ve gerçektir. Bütün kâfirler ve âsî mü’minler için kabir sıkıntısı ve azabı haktır 
ve gerçektir. 

İslam alimlerinin Allah’ın yüce sıfatlarını (Arapça’dan başka bir dille) Farsça 
söylemeleri caizdir. Fakat “Yed” kelimesi Allah’ın sıfatı olarak Farsça söylenemez. Ama 
Farsça “Berûy-i Hüdâ” (Allah’ın yüzü) demek caizdir. 

Allah’a ibadının yakınlığı ve uzaklığı mesafenin uzunluk ve kısalığı ile değil, keramet 
ve zillet manasındadır. (Allah’ın rızasına ve lütfuna mazhar olmak veya Allah’ın öfkesini 



çekmek şeklindedir.) Allah’a itaat eden keyfiyetsiz olarak Allah’a yakındır. Âsi olan kul ise 
yine keyfiyetsiz olarak Allah’tan uzaktır. Yakınlık ve uzaklık ve Allah’a yönelmek mü’min 
olan ve Allah’a yalvaran kula racidir. Aynı şekilde Cennet’te komşuluk ve Allah’ın önünde 
bulunmak da keyfiyetsiz, (cihet, yön, zaman ve fiziki şartlar dışındaki) hususları kapsar.  

Kur’ân-ı Kerim Allah’ın Resulüne inzal edilmiş olup lisanından okunmuş ve 
Mushaflarda yazılmıştır. Kelam manasında Kur’ân ayetlerinin hepsi de fazilet ve azamet 
bakımından birbirine eşittir. Fakat bazı ayetlerden zikir ve zikredilenin fazileti söz konusudur. 
Ayete’l-Kürsi buna misaldir. Bu ayette zikredilen Allah’ın yüceliği, azameti ve sıfatlarıdır. Bu 
ayette hem zikir hem de zikredilenin fazileti bir araya gelmiştir. Diğer bir kısım ayetlerde 
sadece zikir fazileti vardır, zikredilenin fazileti yoktur, kafirlerin zikredildiği ayetler böyledir. 
Aynı şekilde Allah’ın isim ve sıfatlarının hepsi de azamet ve fazilette müsavidir, aralarında 
farklılık yoktur. 

Hazret-i Muhammed’in (asm) anne ve babası câhiliye döneminde vefat etmiş olsalar da 
küfür üzere ölmemişlerdir. (Zira cahiliye dönemi “Peygamber göndermediğimiz kavme azap 
etmeyiz” (İsra, 17:15.) ayeti ile fetret dönemidir ve ehl-i fetret ehl-i necattır. Ayrıca onlar 
Haniflerden oldukları ve bu sebeple putlara tapmadıkları için de ehl-i cennettir. Abdulmuttalip 
de böyledir. Ancak Ebu Talip Peygamberimizin (asm) davetini kabul etmediği için cahiliye 
ölümü ile ölmüş, sahih bir iman getirmemiştir.) 

Peygamberimizin Kasım, Tahir ve İbrahim erkek çocukları; Fatıma, Rukiyye, Zeynep 
ve Ümm-ü Gülsüm de kızları idiler. Allah hepsinden razı olsun! 

İnsan ilm-i tevhidin inceliklerinden İslâm inanç ve akidelerinden herhangi birisinde 
güçlük ve şüphe ile karşılaşırsa sorup öğreneceği bir âlim bulana kadar “Allah katında doğru 
olan ne ise ben ona iman ettim” demesi gerekir. Böyle birisinin alim birini bulmakta 
gecikmesi caiz değildir. (Zira yüce Allah “Bilmiyorsanız bir bilene sorun!” (Nahl, 16:43.) 
ferman eder. Bu emre itaatsizlik olur.) İman şüphe ve tereddüt kaldırmaz, böyle birinin 
tereddüt içinde beklemesi caiz değildir ve mazur görülemez. Şayet tereddüt ve şüphesi devam 
ederse Allah korusun kâfir olur. (İmansız olarak ölme tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Zira ne 
zaman öleceğini kimse bilemez.) 

 Peygamberimizin (asm) miraç haberi haktır ve gerçektir. (Peygamberimizin (asm) hem 
ruh hem bedenle miraca çıktığını) reddeden sapık ve bid’atçı olur. (Ruh ile rüya şeklinde 
olsaydı müşrikler bunu reddetmezlerdi ve “o bir rüyadır” derlerdi ve bu mucize olmazdı.)  

Deccal’ın zuhur etmesi, Ye’cüc ve Me’cücün dünyayı fesada vermesi, Hz. İsa’nın 
semadan nüzulü ve güneşin batıdan doğması ve sahih haberlerle bildirilen (Mehdi ve 
Süfyanın mücadelesi) kıyamet alametlerinin hepsi haktır ve gerçektir; zamanı gelince vaki 
olacaktır. 

Yüce Allah, dilediğini doğru yola hidayet eder.  
Ve minell’ahi’t-tevfîk 
Ve’lhamdü lilâhi Rabbi’l-âlemîn!  
 



FIKHU’L-EBSAT 
İmam-ı Azam Ebu Hanife 

Özet: M. Ali KAYA 
 

 
 

 
 
Ebu Mutî Hakem b. Abdillah el-Belhî İmam-ı Azam Ebu Hanifeye sordu. İmam da ona 

cevap verdi. Bu risale imamın sorulara cevaplarını ihtiva etmektedir.  
 
Soru: Fıkh-ı Ekber nedir? 
Cevap: Fıkh-ı Ekber iman ve itikat ilmidir. Bu ilim ehl-i kıbleden olan birisini herhangi 

bir günahı sebebiyle tekfir etmemen, kimseyi imandan uzaklaştırmaman, marufu emredip 
münkerden nehyetmen, senin için takdir olunanın mutlaka sana isabet edeceğini, senin için 
takdir olunmayanın da sana isabet etmeyeceğini bilmen, Hz. Peygamberin ashabından hiç 
birisi ile ilgini kesmemen, birisini sevip diğerini sevmemezlik etmemen, Hz. Osman (ra) ve 
Hz. Ali’nin (ra) durumunu Allah’a havale ederek üzerinde tartışmamandır. 

 
Soru: Dinde fıkıh mı önemlidir, ahkamda fıkıh mı daha önemlidir? 
Cevap: Dinde, itikatta fıkıh, ahkamda fıkıhtan daha önemlidir ve üstündür. Kişinin 

Allah’ı bilmeye ve tanımaya çalışması ibadetten, nasıl ibadet etmesi gerektiğini öğrenmesi de 
kendisi için diğer ilimleri toplamaya çalışmasından daha hayırlıdır.  

 
Sual: Dinin en faziletli amelini bana söyler misin? 
Cevap: Fıkhın en faziletlisi kişinin yüce Allah’a imanla ilgili hakikatleri, şeriatın 

farzlar, haramlar ve sünnetlerini, ümmetin ittifak ettiği ve ihtilaf ettiği hususları bilmesi en 
faziletli amellerdendir.  

 
Sual: İmanın ne olduğunu bana açıklar mısın? 
Cevap: Abdullah b. Ömer’e (ra) “Din nedir?” diye soruldu. O da cevaben “İmana sarıl 

ve onu iyice öğren!” dedi. Yine Abdullah b. Ömer’e (ra) “İman nedir?” diye soruldu. O da 
Resulullah (asm) bize imanı şöyle tarif etti: “İman Allah’tan başka ilah olmadığına, 
Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, meleklere, peygamberlere, 
kitaplara, kadere ve ahiret gününe inanmandır” (Buhari, İman, 37.) dedi. Ve Cibril Hadisini 
anlattı. 

 
Sual: Kader nedir? 
Cevap: Allah’ın ezeli ilmi ile ezelde her şeyi takdir etmesidir. Peygamberimiz (asm) 

“Şüphesiz sizin herhangi birinizin yaratılması anne karnında kırk gün nutfe, sonra bunun gibi 



kan pıhtısı, sonra bunun gibi bir et parçası olarak devam eder. Daha sonra Allah ona bir melek 
gönderir. Üzerine rızkını, ecelini, said ve şaki olacağını yazar. Kendisinden bşka ilah olmayan 
Allah’a yemin ederim ki, kişi kendisi ile cehennem arasında bir zirâ mesafe kalıncaya kadar 
cehennemliklerin amelini işler, daha sonra ilâhi yazı öne geçer. Hiç şüphesiz bir kimse cennet 
ehlinin amelin işler, öyle ki cennetle kendi arasında bir zirâ mesafe kalır; cehennemliklerin 
amelini işler, sonra ölür ve cehenneme gider. (Buhari, Bed’ul-Halk, 6; Ebu Davud, Sünnet, 
16; Müsned, 4:7.) buyurdular. İşte bu kaderdir. 

 
Sual: Marufu emreden, münkerden nehyeden ve cemaat kendisine tabi olunca cemaate 

akrşı çıkan ve kan döken hakkında ne dersin? 
Cevap: Bunu doğru görmem. Marufu emretmek ve münkerden nehyetmek iyidir. Fakat 

kan dökmek, haramı helal saymak ve malları yağmalamakla ifsatları ıslahlarından fazla olur. 
Bunun için yüce Allah “Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. 
Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa 
karşı savaşın. Eğer Allah’ın emrine dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli 
davranın. Çünkü Allah, adaletli davrananları sever.” (Hucurat, 49:9.) 

 
Sual: Tecavüz eden zümreye kılıçla mı vuruşuruz? 
Cevap: Evet, marufu emredersin, münkerden nehyedersin. Kabul ederlerse ne âlâ! 

Yoksa tecavüz ederlerse savaşırsın. İmam zalim de olsa sen adil zümre ile beraber olursun. 
Zira Peygamber (asm) “Size zalim edenin zulmü ve âdil olanın adaleti zarar vermez. Sizin 
ecriniz size, onun vebali de ona aittir.” (İbn-i Mace, Sünen, Fiten, 9.) buyurdular.  

 
Sual: Haricileri tekfir edebilir miyiz? 
Cevap: Hayır! Ama Hz. Ali (ra) ve Ömer b. Abdulaziz gibi onlarla harb ederiz.  
 
Sual: Sulh ederlerse takibata ve hadde çarptırılırlar mı? Daha önceki davranışlarından 

dolayı hesaba çekilirler mi?  
Cevap: Harb bittikten ve sulh anlaşması yapıldıktan sonra onlar için bir zarar yoktur ve 

onlara had tatbik edilmez. Bu durumda sulh şartları geçerli olur. 
 
Sual: Niçin? 
Cevap: Hz. Osman’ın (ra) katli hususunda insanlar arasında çıkan fitnelerde ashab bir 

tevil neticesi harbe bulaşanlara kısas yapılamayacağı, bir te’vil neticesi haram ilişkide 
bulunanlara had uygulanmayacağı, yine bir teville mala tesahub edene takibatta 
bulunulmayacağı hususunda ittifak etmişlerdir. Fakat mal mevcut olursa sahibine iade edilir.  

 
Sual: “Ben cennetliğim” diyenin durumu nedir? 
Cevap: Yalan söylemiştir. Mü’min imanı sebebiyle cennete giren, işlediği günahlardan 

dolayı da cehennemde azap gören kimsedir. Akıbetini kimse bilemez. Bu durumda kimse 
cenneti garanti edemez. 

 
Sual: “Ben cehennemliğim” derse? 
Cevap: Yalan söylemiştir. Onun bu hususta bilgisi yoktur. O şüphesiz Allah’ın 

rahmetinden ümidini kesmiştir. Mü’minin “Gerçekten ben müminim” demesi gerekir. Çünkü 
o imanda şüphe etmemektedir. 

 
Sual: Onun imanı meleklerin imanı gibi olur mu? 
Cevap: Evet. 
 



Sual: Amelde kusur etse de mi? 
Cevap: Evet. Zira Peygamberimiz (asm) Haris’e sordu: “Nasıl sabahladın?” O da 

“Gerçekten mü’min olarak sabahladım” dedi. Peygamberimiz (asm) “Sözüne dikkat et. Her 
şeyin bir hakikati vardır. Senin imanının hakikati nedir?” dedi. O da “Canım dünyadan geçti. 
Gündüzüm susuz, gecem uykusuz geçti. Sanki ben Rabbimin arşına bakıyorum, sanki 
cennetlikleri görüyorum, sanki cehennemlikleri görüyorum” dedi. Hz. Peygamber (asm) 
“İsabet ettin devam et. İsabet ettin, devam et!” dedi. Sonra da “Kim Allah’ın kalbini imanla 
nurlandırdığı bir kimseye bakmak isterse Hâris’e baksın” buyurdular. Daha sonra Haris “Ya 
Resulallah! Bana şehit olmam için dua et” dedi. Hz. Peygamber (asm) ona dua etti. O da şehit 
oldu.” (Buhari, Zekat, 1; Müslim, İman, 15.)  

 
Sual: Bazıları “mü’min ateşe girmez” diyorlar. 
Cevap: Cehenneme girenler tamamen iman etmişlerdir. 
 
Sual: Ya kâfirlerin durumu? 
Cevap: Onlar o gün iman ederler. Zira yüce Allah buyurdu: “Dayanılmaz-azabımızı 

gördükleri zaman, dediler ki: 'Bir olan Allah'a iman ettik ve O'na şirk koştuğumuz şeyleri de 
inkâr ettik.' Fakat azabımızı gördükleri zaman inanmaları, onlara bir fayda vermez.” (Mü’min, 
40: 84-85.)  

Müminlerden büyük günah işleyenler de içki içen, adam öldüreni hırsızlık yapan 
günahkâr müminlerdir. İşledikleri günahlardan dolayı cehennemde azaba uğrarlar ve imanları 
sebebiyle cehennemden çıkarlar. Ancak Allah’ı peygamberlerden birini, kitabından bir ayeti 
inkâr ederse o tamamen kâfir olur. “Kafir cennete mi gider yoksa cehenneme mi gider 
bilmem” diyen de kafir olur. Zira yüce Allah “İnkâr edenlere gelince, onlar için de cehennem 
ateşi vardır. Onlar için ne, karar verilir, ki böylece ölüversinler ne kendilerine onun azabından 
bir şey hafifletilir. İşte biz, her nankör olanı böyle cezalandırırız.” (Fatır, 35:36.) buyurur. 

 
Sual: İman eden fakat namaz kılmayan, oruç tutmayan ve amellerinden hiçbirisini 

işlemeyen kimseyi imanı kurtarır mı? 
Cevap: Onun işini Allah’ın dilemesine kalmıştır. Dilerse kurtarır, dilerse azap eder. 

Dilerse rahmet eder. İmam-ı Azam Ebu Hanife şöyle dedi: “Mütecavizlere küfürlerinden 
dolayı değil, haddi tecavüzlerinden dolayı savaş et. Adil zümre ve zalim sultanla beraber ol, 
ama fakat mütecavizlerle beraber olma! Cemaat ehlinden fasit ve zalim kimseler bile olsa 
onların içinden sana yardımcı olacak salih insanlar vardır. Eğer cemaat zalim ve 
mütecavizlerden ibaretse onlardan ayrıl. Zira yüce Allah şöyle buyurdu:  

“Allah'ın yeri geniş değil miydi derler, siz de hicret edeydiniz. İşte onlardır yurtları 
cehennem olanlar ve orası, ne de kötü bir yurttur.” (Nisa, 4:57.) “Ey inanan kullarım, şüphe 
yok ki benim yeryüzüm geniştir, artık siz de yalnız bana kulluk edin.” (Ankebut, 29:56.) 

Peygamberimiz (asm) buyurdu: “Bir yerde masiyetler zuhur edip onu değiştirmeye 
gücün yetmezse oradan bir başka yere git. Orada Rabbine kulluk et!” Yine buyurdu: 
“Fitneden korktuğu yeri bırakıp fitneden korkmadığı yere giden kimse için Allah yetmiş 
sıddık sevabı yazar.” (Buhari, İman, 12; İbn-i Mâce, Fiten, 16.) 

 
Sual: “Allah semadadır” diyenin durumu nedir? 
Cevap: O mü’mindir. Zira aşağının rububiyet ve uluhiyet sıfatı ile ilgisi yoktur. Allah 

yücedir. Bir sahabi Peygamberimize (asm) bir cariye getirdi ve “Bana mü’min bir köle azat 
etmek vacip oldu. Bu kâfi midir?” dedi. Peygamberimiz (asm) cariyeye “Sen mü’min misin?” 
diye sordu. Cariye “Evet!” dedi. Peygamberimiz (asm) “Allah nerededir?” diye sordu. Cariye 
semâyı işaret etti. Bunun üzerine Peygamberimiz (asm) “Bu mü’mindir. Bunu azat edin” 
buyurdular. (Müslim, Mesacid, 33; Ebu Davud, Salat, 167.) 



Sual: “Kabir azabını bilmem!” diyenin durumu nedir? 
Cevap: O helake uğrayan Cahimiye’dendir. Çünkü o Allah’ın “Çevrenizdeki 

bedevilerden münafık olanlar vardır ve Medine halkından da nifakı alışkanlığa çevirmiş 
olanlar vardır. Sen onları bilmezsin, biz onları biliriz. Biz onları iki kere azablandıracağız, 
sonra onlar büyük bir azaba döndürülecekler.” (Tevbe, 9:101.) ayetini inkar etmiş olur. 
Buradaki iki azaptan biri kabir azabı, diğeri ise cehennem azabıdır. Ayrıca “Şüphesiz 
zulmedenlere bundan önce de bir azab vardır; ancak onların çoğu bilmiyorlar.” (Tur, 52:47.) 
ayetinde de zalimlere iki nevi azabı haber verir.  

Şayet ben ayete inanıyorum, tefsir ve te’viline inanmıyorum derse küfre girer. Zira 
Kur’ân’da te’vili tenzilinin aynı olan ayetler vardır. Bu da onlardandır. 

Ebu Hanife (ra) şöyle dedi: “İbn-i Abbas’tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz 
(asm) şöyle buyurdu: “Benim ümmetimin en şerlileri ‘Ben ateşte değil, cennette olacağım’ 
diyenlerdir.” Yine buyurdu: “Ümmetimden müteellî oalnların vay haline! Onlar ‘Falan 
cennetlik, filan cehennemlik’ diyenlerdir. (Buhari, Sulh, 10.) Yine buyurdu: “Allah kıyamet 
günü aralarında hükmedinceye kadar ümmetimin cennette veya cehennemde olduğunu 
söylemeyiniz” (Ebu Hanife rivayet etti.) 

 
Sual: Katilin arkasında namaz kılabilir miyiz? 
Cevap: Her müttakinin ve mücrimin arkasında namaz kılın. Bu caizdir. Senin ecrin 

sana, onun günahı da ona aittir. Kimse kimsenin günahını çekmez. 
 
Sual: Fitne çıkaran, mü’minlere kılıç çeken ve onlardan ilim alanlar hakında ne dersin? 
Cevap: Onlar çeşitli zümrelerdir ki hepsi de cehennemliktir. Çünkü Ebu Hureyreden 

mervidir ki Peygamberimiz (asm) “İsrailoğulları yetmiş iki fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim 
yetmiş üç fırkaya ayrılacaklardır. Sevad-ı Azam hariç hepsi cehennemliktir.” (Tirmizi, İman, 
18; İbn-i Mâce, Fiten, 17.) “Kim İslam’da kötü bir şey ihdas ederse helak olur. Bidat çıkaran 
sapıklığa düşer, sapıklığa düşen de cehennemdedir.” (Buhari, İ’tisam, 5-6.) 

Birisi Resulullaha gelerek “Bana öğret” dedi. Peygamberimiz (asm) “Git, Kur’ân öğren” 
buyurdular. Adam üç defa tekrar etti. Üçünde de Peygamberimiz (asm) “Git Kur’an öğren” 
buyurdu. Adam dördüncü defa sorunca “Hak sevdiğinden de sevmediğinden de gelse kabul et. 
Kur’ân’ı öğren ve onun yöneldiği yere yönel!” (Ebu Davud, Fiten, 1) buyurdular. 

İbn-i Mesud (ra) “Şüphesiz en şerliler sonradan ortaya çıkarılanlardır. (Acayip 
düşünceler yayanlardır. Zira bid’at, Kur’an ve Sünnete uymayan fikir ve düşüncelerdir.) Her 
ihdas edilen şey bid’attır ve her bid’at dalalettir. Her dalalet ise cehennemdedir” derdi. 

Yüce Allah buyurdu: “Biz ona fücuru da takvayı da ilham ederiz. Yemin olsun ki kim, 
özünü iyice temizlemişse kurtulmuştur, muradına ermiştir. Ve yemin olsun ki kim, özünü 
kirletmiş, kötülüğe gömmüşse ziyana girmiştir.” (Şems, 91:8.) (Kalbine gelen kötü 
düşüncelere kapılmayan ve Allah korkusu ile günahlardan uzaklaşan kurtulur. Önce kalbini 
kötü düşünce ve fikirlerden temizlemek gerekir sonra oraya güzel şeyler yerleştirmek gerekir. 
Zira ‘Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan!’) 

Ve keza Yüce Allah Musa’ya (as) buyurdu: “Dedi ki: 'Biz senden sonra kavmini 
fitneden/imtihandan geçirdik, Samiri onları şaşırtıp-saptırdı.'” (Tahâ, 20:85.) 

 
 

 
 



MEŞÎET BABI 
 

Sual: Meşiet nedir? 
Cevap: Allah’ın dilemesidir. Allah’ın dilediği olur, dilemediği olmaz. “Alemlerin 

Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.” (Tekvir, 81:29.) Allah emrettiği her şeyden 
razı olur. Nehyettiği şeylerin yapılmasından ise razı olmaz; fakat kulun istemesi üzerine onu 
diler ve yaratır. Çünkü o ezelde her şeyi dilemiş, küfür ve dalaleti, (bunların mekanı olan 
cennet ve cehennemi) yaratmıştır. Bu kulun muhatap olup seçeceği içindir. 

 
Sual: Allah’ın dilemesi onun rızası mıdır, değil midir? 
Cevap: Dilemesi, rızası ve emrettiği hususta taat ile amel eden bir kimse için Allah’ın 

rızası vardır. Allah’ın emrettiğinin hilafına amel işleyen kimse onun dilemesi ile işlemiş olur, 
fakat onun rızası ile işlemiş olmaz. Ma’siyet Allah’ın rızasının hilafınadır. Allah masiyetten 
razı olmaz. 

 
Sual: Allah emrettiği şeylerden razı olmadığı olur mu? 
Cevap: Olmaz. Emrettiği şeyin yapılmasından razı olur. 
 
Sual: Niçin? 
Cevap: Çünkü, Allah’ın emri rızası doğrultusundadır. 
 
Sual: Allah emretmediği şeyden razı olur mu? 
Cevap: Evet. Allah nafile ibadeti emretmemiştir; ama onun yapılmasından razı olur. 
 
Sual: Dilediği halde yarattığı şeyden niçin azaba çeker? 
Cevap: Allah imanı ve itaati emretmiş ve onlardan razı olmuştur. Kâfir için küfrü ve âsî 

için de ma’siyeti dilemiş ancak onlardan razı olmadığını, yapmamaları gerektiğini, yapanı 
cezalandıracağını belirtmiş ve öğretmiştir. Yüce Allah buyurdu ki: “Kafir olursanız bilin ki 
Allah, sizden müstağnidir ve fakat kullarının kafir oluşuna da razı olmaz ve şükrederseniz 
sizden razı olur. Hiçbir kimse, bir başkasının yükünü yüklenemez; sonra da dönüp varacağınız 
yer, Rabbinizin yanıdır. O da size neler yaptığınızı haber verir. Şüphe yok ki Allah gönüllerde 
ne varsa hepsini bilir.” (Zümer, 39:7.) Yani, neyi ne niyetle yaptığınızı da bilir demektir. 
Sonunda niyetinize ve ihlasınıza göre de ceza ve mükafatı artırır.  

 
 

 
 

 



EL-ÂLİM VE’L-MÜTEALLİM 

İmam-ı Azam Ebu Hanife 
Özet: M. Ali KAYA 

 

 
 

 
Giriş 
Allah’a itaat ve takvayı tavsiye ederim. Hesap görücü ve cezalandırıcı olarak Allah 

kafidir. Allah bizlere tertemiz bir âkıbet ve iyi bir hayat nasip etsin. Sana ve kendime hayır 
dilerim. Kendisinden yadım istenecek ve güvenilecek yalnız Allah’tır. 

Emmâ ba’d: Gelelim suallerinize… 
 
Sual: Bana birtakım sualler sordular. Ben cevap vermedim. Tam bilmeyince veya bileni 

bulmayınca da cevap verip hakikate karşı haksızlık yapmak istemedim. Sizi hakkı açıklayan 
bir âlim olduğuna inandım ve size geldim. 

Cevap: İyi bir yola girmişsin. Bil ki, uzuvlar göze tabi olduğu gibi, amel de ilme 
tabidir. İlimle yapılan az amel, cehaletle yapılan çok amelden daha hayırlı ve daha faydalıdır. 
Aynen bunun gibi hidayet ile olan az azık, cehaletle olan çok azıktan daha faydalıdır. Yüce 
Allah “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bunu ancak aklı başında olanlar düşünür, 
bundan ancak onlar öğüt alır.” (Zümer, 39:9.) buyurarak bunu açıkladı.1 

 
Sual: Bazıları “Bu meselelere sakın girme! Hz. Peygamber (asm) ve sahabeleri bu 

konuda söz söylemediler. Onlara kâfi gelen ilim sana da kafi gelir” dediler. Ben onların halini 
büyük bir nehrin kenarına gelip çıkış yolu bulamadığı için boğlacak olan kimseye, bir 
başkasının “Yerinde dur, sakın çıkış yeri arama!” demesine benzettim. 

Cevap: Onların sana “Bu meselelere sakın girme! Hz. Peygamber (asm) ve sahabeleri 
bu konuda söz söylemediler. Onlara kâfi gelen ilim sana da kâfi gelir” demelerine şöyle cevap 
ver: Ben onların zamanında ve onların durumunda olsaydım, onlara kâfi olan bana da kâfi 
olurdu. Ancak onların şartları ve zamanı bizim durumumuzdan ve bizim şartlarımızdan 
farklıdır” de.  

Biz bize ta’neden ve kanımızın dökülmesini helal sayan bir toplumla karşı karşıyayız. 
Onlara karşı canımızı ve kanımızı müdafaa etmememiz caiz değildir. Hem kişi insanların 
ihtilaf ettiği hususlarda dilini muhafaza etse, kalbini muhafaza edemez. Zira kalb iki şeyden 
birini veya her ikisini kötü görecektir. Kalbin birbirinden farklı iki hususu da sevmesi 

 
1 Marifet ve ihlas ile az amel sana fayda verir. Gafletle yapılan çok amelin faydası olmaz. Çoğu zaman kendisini 
iptal eder. Peygamberimiz (asm) “Allah’ı bilen bir arifin arkasında kılınan iki rekât namaz Allah’tan gafil birinin 
arkasında kılınan bin rekâttan daha sevaplıdır” buyurdular. Sonra “İhlası esas tut. İhlasla yapılan az amel sana 
fayda verir. İhlastan yoksun bir amelin faydası yoktur” buyurdular. Evet, ihlassız amel kişiyi sorumluluktan 
kurtarır ancak sevabı olmaz, ahirette fayda vermez. (M. Ali KAYA) 



imkansızdır. Kalb hakka meyledince ehl-i hakkı, zulme meyledince de zâlimi sever. Zâlimi 
sevince zulmüne ortak olur. Bu durumda söz ve amelin hakikati kalb cihetiyle mümkün olur. 
Böylece lisanen inandım deyip kalben inanmayan Allah katında mü’min sayılmaz. Ancak 
kalbi ile inandığı halde dili ile söylemeyen de mü’min sayılır.  

 
Sual: Evet, hakikat dediğiniz gibidir. Fakat hata eden ile isabet edeni bilemezsem bu 

bana zarar verir mi? 
Cevap: Bir hususta zarar vermez, çok cihette zarar verir. Sen hata edenin amelinden 

muaheze edilmezsin. Ancak doğruyu yanlıştan ayıramadığın için cahiller sınıfına dahil 
olursun. İkincisi, çıkış yolu bulamadığın şüpheli bir durumda kalırsın. Üçüncüsü, hatalı olanı 
ve haklı olanı bilemediğin için kimi Allah için seveceğini ve kime Allah için buğzedeceğini 
bilemezsin. Bunlar da sana zarar verir.  

 
Sual: Hakkı tavsif eden, muhalifinin haksızlığını bilmeyen için ne dersin? Bu ehl-i hak 

sayılır mı? Bu durum caiz olur mu? 
Cevap: O kimse adalet ile zulmü de bilmiyor demektir. Bana göre tüm zümrelerin en 

cahili bunlardır, en kötüsü de bu kimsedir. Onların durumu kendilerine beyaz bir elbise 
giydirildiği zaman onun rengini bilmeyen dört zümreye benzer. Biri kırmızı, diğeri siyah, 
öbürü yeşil, ötekisi mavidir der. Ona “Beyazdır” diyen adama da sorulsa “diğerleri hatalı 
mıdır?” o da “Şüphesiz ben elbisenin beyaz olduğunu biliyorum; ama ihtimaldir ki onların 
dedikleri de doğru olabilir” diyen kimse gibidir.  

Bunlar “Biz zina edenin kafir olduğunu söyleyemeyiz; ancak kalbinden iman çıkıp 
çıkmadığını bilemeyiz. Kalbinden iman çıkmış da olabilir. Gücü yettiği halde hacca 
gitmeyenin cenaze namazını kılarız; ama Hıristiyan mı Müslüman mı öldüğünü bilemeyiz” 
derler. Bunlar Şia’nın Mutezile’nin Havaricin görüşlerini hem reddederler hem de savunurlar. 
Böylece kendi düşüncelerinin kabul edilmesini isterler. Yazıklar olsun bunlara! 

Kendi akıbeti ile ilgili hususlarda ne derece az ihtimam gösteriyorlar? İnsanlar da 
onların sözlerini kabul ederek dalalete düşüyorlar. Öyle ki insanlara mensuh olduğunu 
bildikleri şeyleri naklederek iltizama davet ediyorlar. Halbuki mensuh ile amel etmek 
dalalettir ve caiz değildir.  

Şüphesiz biz biliyoruz ki, Peygamberimiz (asm) bir ayeti iki farklı şekilde tefsir 
etmemiştir. Kur’an’ın nâsih ayetini heres için nâsih, mensuh olanını da mensuh olarak herkes 
için tefsir etmişlerdir. Kur’ân’daki ilâhî sıfatlar haberlerin hiçbirisinde mensuh olan yoktur. 
Nasih ve mensuh ise ancak emirlerde ve nehiylere ait ahkamda cereyan eder.  

 
Sual: Onların “Allah’ın dini çoktur” demelerine ne dersin? 
Cevap: Peygamberler muhtelif dinlere mensup değillerdi. Hiçbiri kendisinden önce 

gelen peygamberin dinini terk etmeyi emretmemişlerdir. Peygamberlerin dini birdir. Ancak 
her peygamber kendisine Allah tarafından gelen şeriatına uymayı istemiştir. Zira şeriatlar 
muhteliftir. Yüce Allah “Sizden her birerinize bir şeriat, bir yol tayin ettik ve Allah dileseydi 
bir ümmet yapardı sizi, fakat size verdiği hükümler hususunda sizi sınamaktadır, siz de hayırlı 
işlerde yarışın artık ve hepinizin dönüp varacağı yer, Allah tapısıdır ve o, haklarında ayrılığa 
düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.” (Maide, 5:48.) buyurdu.  

Peygamberlerin dini olan itikat ve iman bakımından birdir. “Ve senden önce hiçbir 
peygamber göndermedik ki ona, benden başka yoktur tapacak, bana kulluk edin ancak diye 
vahyetmeyelim.” (Enbiya, 21:25.) “Artık, yüzünü tam doğru dine döndür, Allah'ın ilk 
yarattığı selamet haline ki insanları, o tabii halde, selamet halinde yaratmıştır; Allah'ın 
yaratışı, din, değiştirilemez; budur en doğru din ve fakat insanların çoğu bilmez.” (Rum, 
30:30.) ayetleri bunu ifade eder. 



Allah’ın dini değiştirilemez. Nitekim din tebdil, tahvil ve tağyir edilmemiştir. Şeriatlar 
ise tebdil ve tahvil edilmiştir. Şeriatler farz kılınan ve haram kılınan şeylerdir. Allah’ın 
emrettikerinin bütününü yapmak ve bütününden kaçmak din olsaydı bu durumda Allah’ın 
emrettiklerinden birini yapmayan veya nehyettiklerinden birisini yapan Allah’ın dinini terk 
etmiş ve kâfir olmuş olurdu. Halbuki birtakım emirleri bazılarına emretmiş, bazılarını ise 
ondan nehyetmiştir. Bu durumda haramı işleyip veya farzı terk edip dinden çıkanın mirası 
helal olmaz, cenazeleri kılınmaz, nikahı düşer ve nikahlanması caiz olmaz ve kestiği de 
yenmezdi. 

Yüce Allah mü’minler arasında can ve mallarının korunup haram kılınmasının 
sebebinin iman olduğunu belirtmiş ve bu hususları onlara farz kılmıştır. Allah müminlere farz 
olan şeyleri onların dini kabul edip iman etmelerinden sonra emretmiştir. Buyurdu: “İman 
etmiş kullarıma söyle: 'Alış-verişin ve dostluğun olmadığı o gün gelmezden evvel, dosdoğru 
namazı kılsınlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak etsinler.'” 
(İbrahim, 14:31.) “Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin.” (Ahzab, 33:41.) “İman eden ve 
salih amel işleyenler” (Asr, 103:3.) “Kim ahireti ister ve bir mü'min olarak ciddi bir çaba 
göstererek ona çalışırsa, işte böylelerinin çabası şükre şayandır.” (İsra, 17:19.) 

Bu ayetler amelin iman, imanın amel olmadığını tespit etmiştir. Öyle ise müminler 
imanlarından dolayı namaz kılar, oruç tutar ve emirleri ifa edip haramlardan çekinirler. Yoksa 
namaz kılıp oruç tuttuklarından, emirleri yerine getirip nehyettiklerini yaptıklarından dolayı 
iman etmiş olmazlar.  

Bu durum aklen şuna benzer. Orçlu önce borcunu kabul eder, sonra öder. Önce ödeyip 
sonra borcunu kabul etmez. Köle önce köleliği kabul eder, sonra çalışır. 

 
Sual: Peki bu anlaşıldı; ama iman nedir? 
Cevap: İman, tasdik, yakîn, marifet, ikrar ve İslam’dır. İnsanlar tasdik konusunda üç 

halde bulunurlar. Birincisi, Allah’tan geleni dili ile ikrar eder, kalbi ile de tasdik eder. İkincisi, 
dili ile ikrar eder, kalbi ile tasdil etmez. Kalbi ile tasdik eder, ama dili ile ikrar etmez. 

 
Sual: Bunlardan hangisi indallahta mü’mindir? 
Cevap: Allah’ı ve Allah’tan geleni kalbi ile tasdik, lisanı ile ikrar eden Allah katında da 

insanlar yanında da mü’mindir. Lisanıyla tasdik edip kalbi ile inkâr eden indallahta kâfir, 
insanlar yanında ise mü’mindir. Çünkü insanlar kalpte olanı bilemezler. İkrar ve şehadetinden 
dolayı onu mü’min bilirler. Kalbi ile inandığı halde imanını gizleyen dili ile ikrar etmeyen 
kimse ise Allah katında mümin, insanlar yanında kâfir olarak bilinirler.  

 
Sual: İmanı, tasdik, ikrar, İslam ve yakîn demekle çoğaltmış olmadınız mı? 
Cevap: Acele etme! Allah iyiliğini versin. Anlattığım hususlarda beğenmediğin olursa 

açıklamasını sor. İhlaslı isen böyle yaparsın. Nice insanlar vardır ki sözü önce anlamazlar, 
açıklanınca anlarlar ve memnun olurlar. Sakın bir sözü duyup da beğenmeyen ve o sözü 
sahibini lekelemek için halk arasında yayanlardan olma! Bu sû-i niyettir. Hüsn-ü niyet sahibi 
hakikatini sorar. Zira ondan duyanlar “bunun hakikati nedir?” diye sorma zahmetine 
katlanmazlar. 

Sual: Anlaşıldı. Peki, marifet, tasdik, ikrar ve İslam nedir? 
Cevap: Hepsi de iman manasında birbirinden farklı, imanın mahiyetini ayrı ayrı anlatan 

kelimelerdir. Allah Teâlânın Rab olmasını ikrarı, tasdiki ve kesin bilgisidir. Birisini çağırırken 
“Ey filan! Ey insan! Ey Adam!” demek gibidir. Kast edilen aynı kişidir. 

 
Sual: Ben cahilim. Bilseydim size sormazdım. Aczimi anladım. Bir hastanın tabibi 

sıkıntıya sokması gibi ben de cahilliğimden sizi sıkıntıya sokarsam beni affedin. Alim olan 



cahilin sıkıntısına katlanmalıdır. Bizim imanımız nasıl meleklerin ve peygamberlerin imanı 
gibi olur. Halbuki onların itaatleri bizden fazladır. 

Cevap: Şüphesiz onların bizden daha itaatli olduklarını biliyoruz. Ama iman amelden 
farklı bir şeydir. Biz imanın şartlarını ve bize inzal ettiği kitabı ve içindekilerini tasdik ettik. 
Bunu da peygamberlerin tasdik ettiği gibi tasdik ettik. Çünkü biz peygamberin ve meleklerin 
gördüklerini görmediğimiz halde görür gibi inanıyoruz. 

 
Sual: Niçin onlar bizden daha itaatlidirler? 
Cevap: Cahillerin “Bu yakînin zaafındandır” demeleri, yakînin ne olduğunu 

bilmemelerinden dolayıdır. Yakîn, şüphesiz bilgidir. Bir mümin ne kadar günah işlerse işlesin 
şüphesiz olan imanına bir şüphe iras etmez, şüphe gelmez. Biz de herhangi bir günahı işlersek 
imanımıza şüphe gelmez. Peygamberin itaati ve meleklerin itaati onların üstün yaratılışları ve 
Allah’ın kendilerini koruması iledir. Melekler bizim görmediklerimizi görür, bilmediklerimizi 
bilirler ve onlarda nefis de yoktur. Bu özellikleri onları masiyetten ve isyandan korur. 

 
Sual: Bunu nasıl anlarız? Bu konuda kıyas lazımdır. 
Cevap: Kıyas hakkı bulmak isteyene hakkı ortaya koyar. Cahiller hakkı inkâr 

etmeselerdi, alimler kıyas ve mukayese zahmetine katlanmazlardı. Kıyas, âdil bir şahit gibidir. 
Meselâ, yüzme bilen iki kişiden biri daha cesur ve atılgan ve de usta; diğeri korkak, çekingen 
ve acemidir. Fark bunlardadır. İki hastadan birisi iğne ve ilaçtan korkar ve ilacı istimal etmez. 
İşte bunların kıyâsî misali budur. 

 
Sual: Şirk dışındaki günahların durumu nedir? 
Cevap: Ehl-i kıblenin işlediği günahlarından dolayı mutlaka cezalandırılacaklarını 

söylemem. Hangi günahların da affedileceğini bilemiyorum. Yüce Allah buyurdu: “Eğer size 
yasaklananların büyüklerinden kaçınırsanız kusurlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere 
sokarız.” (Nisa, 4:31.) Bu ayette büyük günahlardan kaçanların küçük günahlarının 
affedileceğini belirtiyor. Bunlar hangileridir bilemiyorum. Ancak şirkin dışındaki günahların 
affedilmesi umulur. Zira “Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı 
örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz.” (Nisa, 4:48.) 

 
Sual: Harama bakan ile kâtilin durumu ayrı mıdır? 
Cevap: Eğer Allah kâtili affederse, harama bakanı evleviyetle affeder. Eğer harama 

bakanı tecziye ederse katili evleviyetle tecziye eder. Bunu biliyorum. Zira yüce Allah “Sizin 
Allah katında en değerli ve şerefli olanınız Allah’tan en çok korkanınızdır” (Hucurat, 49:13.) 

Bir mü’min harama bakmakla beraber katillik yapmamışsa elbette katilden Allah’a daha 
yakındır. Her ikisinin de affı umulur ancak harama bakanın affı evleviyetle umulur. Denizde 
de nehirde de yolculuk yapanın boğulması umulur; ancak denizde yolculuk yapan daha fazla 
tehlike içindedir. Nehirdekinin kurtulma ümidi daha fazladır. 

 
Sual: Günahkara dua mı edelim, beddua mı edelim? 
Cevap: Şirk dışında günah işleyenler için dua etmek daha iyidir. Fakat beddua edersen 

günaha girmiş olmazsın. Ancak dua etmek fazilet sahibi insanları işidir. Şirkin günahı ne 
derece çok ise, Kelime-i Şahadetin sevabı ve fazileti de o derece yüksektir. Yüce Allah “Şirk 
en büyük zulümdür” (Lokman, 31:13.) buyurmaktadır. İmanı ikrar ve tasdikten daha büyük 
fazilet ve sevap, daha yüce amel yoktur. Diğer ameller imandan sonra gelir ve imana bağlıdır. 

 
Sual: “Ehl-i Kıble” ile “Ehl-i Hakkın” birbirine üstünlüğü var mıdır? 
Cevap: Ehl-i Hak ve Adl Allah’ın mukaddes emirlerine hürmet konusunda aynı 

seviyededirler. Fakat ilim, delil, mukaddes emirlere tazim ve davet, bu husustaki sıkıntılara 



katlanma, sabır ve sebat etme ve ümmeti istikamete sevk etme konusunda birbirlerinden 
farklıdırlar. Tıpkı cihada katılan askerlerin harp ilmini bilme, uygulama ve sıkıntılara 
katlanma konusunda birbirlerinden farklı olmaları gibi. 

 
Sual: Mü’min günah-ı kebireyi işlerse Allah’ın düşmanı olur mu? 
Cevap: Mü’min tevhid inancını terk etmediği müddetçe ne kadar günaha girerse girsin 

Allah’ın düşmanı olmaz. Zira düşman düşmanına kin ve nefret besler ve noksanlık izafe eder. 
Halbuki mü’min ne kadar büyük günah işlerse de Allah’ı sever ve ona noksanlık izafe etmez. 
Günahkâr mü’mini Allah’a şirk koşmakla ateşe atılma konusunda serbest bırakırsanız o ateşe 
atılmayı tercih eder ama şirk koşmaz. 

 
Sual: Kul niçin Rabbini sevdiği halde ona isyan ediyor? 
Cevap: Çocuk babasını sevdiği halde ona isyan ettiği gibi. İnsanda hırs, öfke ve şehvet 

gibi duygular galip olsa onu isyana ve günaha sokar. Hapse suç işlediği için giren bir vatandaş 
yine devletini sever ve devletine hizmete koşar. Devlet de ne kadar suç işlerse işlesin, vatana 
ihanet de etse vatandaşlıktan onu çıkarmaz. Ancak “Ben vatandaşlıktan çıkmak istiyorum 
derse ne kadar iyi de olsa onu vatandaşlıktan çıkarır. Bir kadın ne kadar çok doğum sancısı 
çekse de çocuk doğurmak ister. 

 
Sual: Mü’min cehennem azabını bildiği halde nasıl günah işler? 
Cevap: O anda cehennem azabını unutabilir. Ayrıca Allah’ın affedeceği ümidi de onu 

hissiyata mağlup ederek günaha ve isyana sevk eder. Nefis ve şeytan da onu günaha iğfal 
eder. Hastalık ve ölümden önce Tevbe etme ümidi de onu günah işlemeye cesaretlendirir.  

 
Sual: Kişi azabından korktuğu şeyi yapar mı? 
Cevap: Evet, insan her zaman kaza ihtimali olan yolculuğa çıkar. Kurtulma ümidi 

olmazsa kimse tehlikeye atılmaz. Yaşama ümididir ki en tehlikeli işleri insana yaptırır. Zafer 
ümidi olmazsa kimse savaşa girmezdi.  

 
Sual: Küfür nedir? 
Cevap: İnkâr ve yalanlama demektir. Arapçadır. Araplar borcunu istediği zaman, borçla 

borcunu kabul eder, ödemezse alacaklı “mehelletânî” “Benden mühlet istedi” der. Borcunu 
kabul etmezse o zaman “keferenî” “inkâr etti” derdi. Keza, mü’min de red ve inkâr etmeksizin 
bir farzı terk edince günahkâr olarak isimlendirilir. Farizayı inkâr ederek terk ederse bu 
taktirde kâfir diye isimlendirilir. 

 
Sual: Tevhidi benimseyen ama Hz. Muhammed’i (asm) inkâr edenin durumu nedir? 
Cevap: Bu vâki olmaz. Eğer olursa o kimse Allah’ı inkâr eden ve Allah’ı bildiğini iddia 

eden yalancı birisidir. Biz onun Allah’ı inkâr ettiğini Hz. Muhammed’i (asm) inkâr 
etmesinden biliriz. Zira Hıristiyanlar Allah’ı inkâr ettikleri için Hz. İsâ’ya (as) Allah’ın oğlu 
dediler. Allah’ı bilmedikleri için Hz. İsa’ya (as) ilahlık yakıştırdılar. Kezâ, Yahudiler Allah’ı 
her şeyden münezzeh bilmediklerinden Üzeyir (as) gibi acizi Allah’ın oğlu olduğu olduğunu 
iddia ettiler. Mecusiler, güneşe ve aya secde edenler de böyledir.  

Yüce Allah “İnkârcılardan başkası bizim ayetlerimizi inkâr etmez.” (Ankebut, 29:47.) 
buyurur. Allah’ın ayetleri olan peygamberi ve delilleri inkâr edenler Allah’ı inkâr etmiş 
olurlar. “Hayır öyle değil; Rabbine andolsun, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp 
sonra senin verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle teslim 
olmadıkça, iman etmiş olmazlar.” (Nisa, 4:65.) ayeti de peygamberin hikmünü kabul 
etmeyenin imanının kabul edilmeyeceğini ifade eder.  



Bunların durumu “Ben Allah’ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorum; ama şunu 
yaratacağına inanmıyorum” demeye benzer. Bu sözü ile Allah’ın yaratıcı olduğunu kabul 
ettiğini inkâr etmiş olur ve yalancılığını isbat eder.  

 
Sual: Allah’ı bilen ve ona çocuk isnat edenin durumu nedir? 
Cevap: Bu sualin şıklarından birisi ve diğeri vaki olmaz. Bu ve benzeri sorular zihin 

karıştırmak için sorulan demogojik, safsata sorulardır. Ölünün katiyyen ve kesinlikle ihtilam 
olmayacağını bildiği halde ölünün ihtilam olduğunu söylemek veya kabul etmek gibi saçma 
bir şeydir.  

 
Sual: Günümüzün küfrü ile ilk dönemin küfrü ve bugünün münafıklığı ile ilk dönemin 

münafıklığı bir midir, yoksa aralarında fark var mıdır? 
Cevap: Günümüzün küfrü ve münafıklığı da ilk günün küfrü ve münafıklığı gibidir. 

Bugünün İslamı ile ilk günün İslamı da birdir. Allah insanın kalbindeki şeyden dolayı onu 
mü’min ve kâfir diye isimlendirmiştir. Allah kalplerden geçenleri bilendir. Biz insanlar da 
dilleri ile ifade ettikleri için onları mü’min ve kâfir biliriz. Namaz kıldıklarını ve camiye 
girdiklerini gördüğümüz için onlara selam verir ve Müslüman olduklarına şahitlik ederiz. 
Bunnla beraber o insanın münafık, Yahudi ve Hıristiyan olmaları da mümkündür. Biz zahire 
göre hükmederiz; Allah ise kalpleri bilir ve ona göre hükmeder.  

Kalplerde olanı bildiğini iddia eden kimse günaha girer. Kalplerdeki ancak vahiyle 
bilinir. Vahiy ise peygamberlere hastır. (Ancak evliya ilhamı da vahyin bir alt gölgesidir. 
Allah sevdiği kullarında da bunu ilhamen bildirebilir; ama evliya kendisini günahkarların en 
büyüğü bilir ve evliyalık iddiasında bulunmaz; kalplerden geçeni bildiğini de iddia edemez.) 

 
Sual: İrcâ nedir? İrcanın açıklaması nedir? 
Cevap: Büyük günah işleyen mü’minlerin cennetlik veya cehennemlik olduğu 

hususunda kesin hüküm vermeyip, onların akıbet ve hükümlerini Allah’a havale etmektir. 
Bunun aslı meleklerden gelmiştir. Zira melekler “Rabbimiz Seni tesbih ederiz ki Senin bize 
öğrettiğinden başka bizim ilmimiz yoktur. İlim ve hikmet sahibi ancak Sensin!” (Bakara, 
2:31.) buyurarak Allah’a yönelmişlerdir.  

Yüce Allah ayrıca bize “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme; çünkü kulak, göz 
ve kalb, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsra, 17:36.) buyurarak kesin bilmediğimiz 
konularda zanla hüküm vermememizi emretmektedir. Zira zanla hüküm veren çoğu zaman 
yanılır. Bu sebeple kesin olarak bilmediğimiz konularda “Allahü a’lemü” “Allah bilir!” 
demek ve Allah’a havale etmek gerekir. İşte, günah işleyenlerin cennetlik veya cehennemlik 
olduklarını söylemeden onlar hakkında verilecek hükmü Allah’a bırakmaya “ircâ” denir. 

İnsanlar üç sınıftır:  
Birincisi: Peygamberler ve peygamberlerin cennetlik dedikleri kimseler. Bunlar 

Peygambere vahiyle Allah tarafından bildirildiği için kesinlikle cennetliktirler. 
İkincisi: Müşriklerdir. Bunlar da Allah kelâmı olan Kur’ân-ı Kerimde bize cehennemlik 

oldukları haber verildiği için kesinlikle cehennemliktirler.  
Üçüncüsü: Allah’ın birliğine, tevhide inananlar zümresidir. Biz bu konuda tavakkuf 

ederiz. Biz bunlar hakkında kesinlikle cennetliktir veya cehennemliktir diyemeyiz. Ancak 
onların işledikleri amelleri için “cennet ehlinin amelidir” veya “cehennem ehlinin amelidir” 
deriz. Çünkü cennete ve cehenneme götürecek ameller bize Kur’an-ı Kerimde ve Hadis-i 
Şeriflerde bildirilmiştir. Biz onların hayırlı amellerinden dolayı cennete girmelerini ve 
cehennemlik amellerinden dolayı da affedilmelerini umar, cezalandırılmalarından da korkarız.  

Nitekim yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde şöyle buyurur: 
“Diğer bir takımı ise günahlarını itiraf ettiler ve iyi bir amel ile diğer bir kötüyü 

karıştırdılar, ola ki Allah tevbelerini kabul ede, çünkü Allah gafurdur, rahîmdir” (Tevbe, 



9:102.) yüce Allah affedicidir; ancak ehl-i şirkin şirkini asla affetmeyeceğini bize bildirmiş ve 
şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah, kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Bunun dışında 
kalan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük 
bir günah işleyerek iftira etmiş olur.” (Nisa, 4:48.) 

 
Sual: Günah işleyen ve sevap işleyenin durumu nedir? 
Cevap: Allah böyle birisinin sevabını da günahını da yazar ve sayar. Bir mü’min 

zekâtın fazlasını vermelidir. Az verse Allah verdiğinden dolayı sevap yazar, vermediği için de 
hesaba çeker. Vermediği miktarı için de cezalandırır. Verdiği miktarı da kul lehine 
değerlendirir.  

Yüce Allah buyurdu: “Allah, hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazla bir şey teklif 
etmez. Herkesin kazandığı sevap kendisine aittir, elde ettiği suç gene kendisine aittir.” 
(Bakara, 2:286.) “Gerçekten de Rableri, dualarını kabul etti, ben, erkek olsun, kadın olsun, 
içinizden iyilik yapanın iyiliğini boşa çıkarmam” (Âl-i İmran, 3:195.) “Artık bugün hiç 
kimseye zerre kadar zulüm edilmez. Sadece yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.” (Yasin, 
36:54.) “Zira, kim zerre miktarı bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecek. Kim de zerre 
miktarı bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.” (Zilzal, 99:7-8.) 

İyilikleri de Allah ancak üç şeyle boşa çıkarır. 
Birincisi, Allah’a şirk koşmakla ameller boşa gider. “Kim imanı inkâr ederse bütün 

işledikleri boşa gider ve o, ahirette ziyan edenlerdendir.” (Maide, 5:5.) 
İkincisi: Yaptığı iyiliği başa kakmak. “Ey iman edenler, sadakalarınızı -insanlara 

gösteriş için malını harcayan, Allah'a ve âhiret gününe inanmayan kimse gibi- başa kakmak 
ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın.” (Bakara, 2:264.) 

Üçüncüsü: Riya için yapılan ameller boşa çıkarır. “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, 
onlar namazlarını ciddiye almazlar. Ve onlar, bütün işlerini gösteriş için yaparlar.” (Maun, 
107: 4-7.) 

 
Sual: Bir mü’mine “kâfir” diyen hakkında da ne dersiniz? 
Cevap: Ona “yalancıdır” derim. Zira haram iki türlüdür. Birincisi, Allah’a karşı işlenen 

haramlar. Şirk Allah’ın ayetlerini inkâr ve küfür. İkincisi ise kullara karşı işlenen haramlardır 
ki, kullar arasında işlenen haksızlıklardır. Allah ve Resulünü yalanlayanların bir mü’mini 
yalanlayan gibi olmaz. Allah ve Resulünü yalanlamak tüm insanları yalanlamak gibi büyük 
bir cürümdür.  

Yüce Allah buyurdu: “Ey inananlar, Allah için daima doğru hükmedin, adalete tam 
uygun tanıklıkta bulunan ve bir kavme olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalette 
bulunun ki bu, takvaya daha yakındır ve çekinin Allah'tan. Şüphe yok ki Allah, ne yaparsanız 
hepsindende haberdardır.” (Maide, 5:8.) 

 
Sual: Kendisinin kâfir olduğunu söyleyene ne dersin? 
Cevap: Onun kendi hakkındaki yalanını tahkik etmem icap etmez. Biri kendisine “Ben 

eşeğim” derse benim onu tasdik etmem gerekmez. “Ben Allah ve Resulüne inanmıyorum” 
diyene “Sen küfre girdin” derim. Allah ve Resulünü tasdik edenin böyle demesi ile ben ona 
yine mü’min derim.  

 
Sual: İnsan günah işlemekle şeytanın rızasını aramaz mı? 
Cevap: Mü’min Allah’a isyan etmiş ise bu amel şeytanın istediği şekilde de olsa, 

işlediği bu masiyete şeytanın yolundan giden, onun rızasını isteyen ve ona yönelen biri olmaz. 
Bu Allah’ın emrini terk ve ihmaldir.  

 
Sual: İbadet nedir? 



Cevap: İbadet, itaat, rağbet ve Rububiyetin ikrarı anlamına gelen şümullü bir kelimedir. 
Kul iman etmek hususunda Allah’a itaat ederse, kendisine Allah’tan ummak ve korkmak 
durumu hasıl olur. İman, havf ve reca kulda mevcut olunca Allah’a ibadet etmiş olur. Bir 
kimsede havf ve reca olmayınca mü’min olmaz. Ancak mü’minlerde Allah korkusu kiminde 
az, kiminde çok olur. 

Bir kimse Allah’a sevabını umarak, gadabından korkarak itaat etmiş olsa ona ibadet 
etmiş olur. Bir amelin ibadet olması için iman, havf ve reca olması gerekir. Kabul edilmesi 
için de niyet, ihlas ve peygamberin sünnetine uygun olması durumunda ondan sevap umulur, 
yoksa boşa gider, ancak sorumluluktan kurtulmuş olur. 

 
Sual: Bir şeyden korkan veya menfaat uman küfre girer mi? 
Cevap: Uman veya korkan bunu Allah’ın izni olmadan kendisine zarar veya menfaat 

veremeyeceğini bilirse küfre girmez; aksi olursa küfre girer. Mü’min Allah’ın izni ile 
sebeplere yapışır. Esbabı dest-i küretin perdesi görür. Yoksa esbaba hakiki tesir verse küfre 
girer. Bu küfür ve şüphe hali değildir. Bela ve kötülükten sakınmaktır. Tedbire müracaat ile 
kurtuluşu Allah’tan beklemektir. Hz. Musa (as) “Ben öldürülmekten korkuyorum” (Şuarâ, 
26:14.) demişti. Hz. Peygamber (asm) mağaraya saklanmıştı. 

 
Sual: Mahkukattan Allah’tan daha çok korkanın durumu nedir? 
Cevap: Mü’min Allah’tan korktuğu kadar hiçbir şeyden korkmaz. Allah’tan ne kadar 

büyük felâket gelse yine Ona sığınır ve Ona isyan etmez ve sabreder. Allah’a kötülük ve 
zulüm isnat etmez. Bunu içinden de söylemez. Allah’ı çok zikreder ve sabreder. Hükümdara 
ise içinden küfreder, elinden gelse onu öldürmek ve saltanatını yok etmek ister.  

Mü’min Allah’ın emrine uyar, uykusunu ve rahatını terk eder. Kalkar abdest ve gusül 
abdestini alır ve bunu ihmal etmez. Bunu da sırf Allah’tan korktuğu için yapar. Şiddetli 
sıcakta oruç tutar ve gizli halinde de orucunu yemez.  

 
Sual: Kişi nasıl mü’min ve kâfir olur? 
Cevap: Şüphesiz kişi Allah’ı bilmesi ve onun birliğini tasdik etmesi ile mü’min ve onu 

inkâr etmesi ile kâfir olur. Mahiyet olarak bunu bilmesi yeterlidir. Adını bilmesi şart değildir. 
Balın tatlı, tuzlu ve acı olduğuna tadanın bunun ismini bilmemesi ile onların acı ve tatlı 
olduğunu bilmemesi ayrıdır. İmanın iyi, küfrün kötü olduğunu bilmesi yeterlidir. 

 
Sual: Mü’min azap görse imanı ona fayda verir mi? 
Cevap: Evet, iman mü’mine fayda verir, çünkü iman onu ebedî azaptan koruduğu gibi 

şiddetli azaptan da korur. En büyük günah küfür, en şiddetli azap da kafirin azabıdır. Allah 
ancak mü’mine isyanından dolayı azap eder. O ise küfre nispeten çok hafiftir.  

Yüce Allah “Gerçekten de bugün, hiç kimseye, hiçbir suretle zulmedilmez ve size de 
ancak yaptığınız şeylerin karşılığı verilir” (Yasin, 36:54.) Cehennem yedi kattır. Kişi suçuna 
göre ceza alacağı yere atılır. Mü’min en hafif azabın olduğu en yüksek kat olan Cehennem’de 
ceza görecektir. İmanından dolayı buradan kurtulacaktır. (Yüce Allah boş kalan cehennemin 
bu katını ateşle doldurup diğerleri üzerine kapatacak ve artık kafirlerin cehennemden kutulma 
ümidi kalmayacaktır.) 

 
Sual: Hıristiyanlar ve Yahudiler veya diğer inkârcı kâfirler de “Biz de Allah’a ibadet 

ediyoruz” diyorlar. Allah’ı bildiklerini de ifade ediyorlar. Neden onların imanı makbul 
olmuyor. Siz de nasıl olur da onlar Allah’ı bilmiyorlar diyorsun. 

Cevap: Allah’a iman Allah’ın Kur’ân-ı Kerimde belirttiği ve Resulullah’ın (asm) 
sıfatları ile açıkladığı ve tarif ettiği şekliyledir. Bunun dışında Allah’ı tanımış olmazsınız ve 
Allah’a iman sayılmaz. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurur: “Şayet onlara ‘gökleri ve yeri 



yaratan kimdir?’ diye soracak olsan, elbette ‘Allah!’ diyecekler. De ki: Allah'a hamdolsun, 
ama onların pek çoğu yine de gerçekleri bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. 
Şüphesiz Allah, her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye lâyık olandır.” (Lokman, 
31:25-26.)  

Onların çoğu anasından kör olarak doğan ve hiçbir şeyi bilmeksizin geceyi, gündüzü, 
kırmızıyı, yeşili, sarıyı ve siyahı işitildiği şekilde gayr-i şuurî olarak söylemeleri gibidir. 
Bunlar mü’minlerden Allah’ı işitmişler, işittikleri gibi söylemektedirler. Yüce Allah buyurdu: 
“İlâhınız tek bir İlâh'dır. Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri bu gerçeği inkâr edicidir. Onlar, 
Allah'ın birliğine iman etmeyi kibirlerine yediremeyenlerdir.” (Nahl, 16:22.) 

 
Sual: Biz Allah’ı peygamberle mi, peygamberi Allah ile mi biliyoruz? 
Cevap: Kul bildiği hayrı ancak Allah’ın ona iman ve hidayet vermesi, kalp gözünü 

açması ve gerçeği hakkı aklına kabul ettirmesi ile bilebilir. Her şey Allah’tandır. Allah her 
şeye layık olanı verir. İmana liyakat kesbedeni iman ile şereflendirir. “Gerçek şu ki, sen, 
sevdiğini hidayete erdiremezsin, ancak Allah, dilediğini hidayete erdirir; O, hidayete erecek 
olanları daha iyi bilendir.” (Kasas, 28:56.) “Sana gelen iyilik, Allah'tandır. Başına gelen 
kötülük de nefsindendir. Seni insanlara peygamber gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.” 
(Nisa, 4:79.) 

 
Sual: Velayet ve Berâet ne demektir? 
Cevap: Velayet imanla beraber iyi ve hayırlı amelden dolayı Allah’ın hoşnutluğu ve 

rızasını kazanmaktır. Berâet de kötü amelden dolayı hoşnutsuzluktur. Bazen her ikisi de bir 
insanda bulunabilir. Allah da onu iyi amelinden dolayı sever, kötü amelinden de hoşnut 
olmazsın. Her ameli iyi olanı da devamlı seversin. 

 
Sual: Nimete küfür ne demektir? 
Cevap: Kişinin nimetin Allah’tan olduğunu inkâr etmesidir. Nimetin Allah’tan 

olduğunu inkâr eden ise bununla küfre girer. Yüce Allah kâfirler için “Onlar, Allah'ın 
nimetini tanırlar da sonra inkâr ederler ve onların çoğu kafirdir.” (Nahl, 16:83.)  

Kafirler nimetin nimet olduğunu kabul ederler, sonra bu nimetin Allah’tan değil kendi 
taptıkları şeylere isnat ederler ve onlardan bilirler. Böylece küfre girerler.  

“O, Allah göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır. Size kendi türünüzden eşler, hayvanlara 
da kendi türlerinden eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. O'nun benzeri 
hiçbir varlık yoktur. O her şeyi işitendir; her şeyi görendir.” (Şura, 42:11.) 

 

 
 
 



VASIYYETÜ  
İMAM-I AZAM EBÎ HANİFE (RA) 

 

 
 

İman dil ile ikrar, kalb ile tasdikdir. Sadece ikrar iman olsaydı münafıkların da imanı 
olurdu. Mü’minin imanı kalpte, münafığın imanı dildedir. Sadece tasdik de iman olmaz. O 
zaman ehl-i kitabın da imanı olurdu.  

İman artmaz ve eksilmez, çünkü küfürle karışık değildir ki küfrün azalması ve artması 
ile iman da artıp eksilsin. İmanda şüphe de olmaz, çünkü Allah “Mü'minler ancak o 
kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. O'nun ayetleri okunduğunda imanlarını 
kuvvetlendirir ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Onlar, namazı dosdoğru kılarlar ve 
kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Onlar gerçekten mü’mindirler” (Enfâl, 
8:2-4.) buyurur. 

Amel imandan ayrıdır. Çünkü mü’minler bazı amellerden muaf tutulmuşlardır. İmanda 
bu olmaz. Fakir zekât vermediği gibi, herkes de cihada gitmez. Hac gücü yetene farzdır. 
Hayızlı kadından namaz muaftır. Fakat ondan imanın muaf tutulduğu söylenemez. Şârî orucu 
sonra kaza et demiştir. İmanı bırak da sonra kaza et denilmez.  

Hayır ve şer Allah’tandır. Bunu birbirinden ayıran kimse Tevhid inancını inkar etmiş, 
Mecusiler gibi hayra ayrı, şerre ayrı ilah kabul etmiş olur.  

Ameller de farzlar, faziletler ve masiyetler olmak üzere üç nevidir. Farzlar, Allah’ın 
emri, dlemesi, muhabbeti, rızası, yaratması ve levh-i mahfuzda yazması iledir. Faziletler, emri 
neticesi değildir; ancak dilemesi, muhabbeti, rızası, kazası, kaderi, hükmü, ilmi, muvaffak 
kılması, yaratmasıve levh-i mahfuzda yazması neticesidir. Masiyetler ise, Allah’ın emri 
neticesi değildir. Fakat, muhabbeti, rızası, muvaffak kılması olmaksızın, dilemesi, kazası, 
takdiri, hızlanı (Allah’ın yardımı kesmesi) ilmi ve levh-i mahfuzda yazması iledir.  

Allah’ın ihtiyacı olmaksızın Arş üzerinde istivası ve istikrarı vardır. Muhtaç olmaksızın 
arşı ve başkalarını muhafaza eder. Muhtaç olsaydı icad ve tedbre kâdir olamazdı. Oturmaya 
ve karar kılmaya muhtaç olsaydı Arş’ın yaratılmasından önce nerede oturduğu sualine gerek 
olurdu. Yüce Allah bunlardan münezzehtir.  

Kur’an Allah-ü Teâlâ’nın mahluk olmayan kelâmı, vahyi, tenzili, zatının aynı olmayan, 
ayrı olduğu da düşünülemeyen “Kelam” sıfatıdır. O Mushaflarda yazılı, dillerde okunur ve 
kalplerde yer tutmaksızın muhafaza edilir. Mürekkep, kâğıt ve kalem insan icadı ve 
mahluktur. Kur’an Allah’ın kelâmı olup mahluk değildir. Yazılar, harfler, işâretler kulların 
anlama ihtiyacından dolayı manaya delâlet eden şeylerdir. Allah’ın kelamına mahluk diyen 
kâfirdir. Allah daima kendisine ibadet edilen ma’bud-u bi’l-haktır. Kelamı ise kendisinden 
ayrılmaksızın okunan, yazılan ve hıfz olunandır. Allah her yerde hazır ve nazırdır.  

Peygamberimizden (asm) sonra ümmetin en efdali Hz. Ebubekir Sıddık’tır. (ra) Sonra 
Ömer-i Faruk (ra) sona Osman-ı Zinnureyn (ra) ve Aliyyu’l-Murtezâ’dır. (ra) “Ve bir de ileri 
geçenler ki herkesi geçmişlerdir. Bunlar, dereceleri en yüksek olanlar... Onlar, Naîm 
cennetlerindedirler.” (Vakıa, 56:10-13.) buna delildir. Onları her mü’min ve müttaki sever. 
Onlara buğzedenler ise münafıklar ve kötü kimselerdir. 

  



 
 
Yüce Allah onları şöyle vasfetmektedir:2 “Muhammed, Allah’ın Resûlüdür. Onunla 

beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve 
secde hâlinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan 
alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat’ta ve İncil’de anlatılan durumlarıdır: Onlar 
filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların 
hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkârcıları öfkelendirmek için 
onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir 
bağışlama ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir.” (Fetih, 48:29.) 

Kulların amelleri, ikrarları ve marifetleri ile mahluktur. Allah mahlukatı aciz, zayıf ve 
fakir yaratmıştır. Onların yaratıcısı, rızıklandırıcısı ve hayatını devam ettiren Allah’tır. 
Kur’ân-ı Kerim Allah’ı bize şöyle anlatır: “O öyle bir Allah'tır ki sizi yaratmıştır, sonra rızık 
vermiştir size, sonra öldürür, sonra da diriltir sizi. Ona eş sandıklarınızın içinde bunlardan bir 
şey yapabilen var mı? Allah onların şirk koştukları şeylerden yücedir ve münezzehtir.” (Rum, 
30:40.) 

Helal kazanç ve helalinden mal biriktirmek helaldir. Haramdan mal biriktirmek ise 
haramdır. İnsanlar üç sınıftır: İmanda samimi olan mü’minler. Küfürde direnen kâfirler ve 
iman ile küfür arasında mütereddit olan ve nifakta sebat eden iki yüzlü münafıklar. Allah 
mü’mine ameli, kâfire imanı, münafığa da ihlası farz kılmıştır. “Ey iman edenler! Allah’tan 
korkun!” (Hac, 22:1.) ayetinde “Ey kafirler iman edin. Ey münafıklar ihlasa yönelin. Ey 
mü’minler imanda sebat edin” manası vardır.  

İstitaat, fiilden önce ve sonra değil, ancak fiil ile beraberdir. Fiilden önce olsa kul 
ihtiyacı anında Allah’tan müstağni olurdu. Bu ise yüce Allah’ın “Allah her şeyden müstağni 
olup zengindir; sizler ise fakirlersiniz ve her zaman her şeye ihtiyacınız vardır.” (Muhammed, 
47:38.) ayetine zıt olurdu. Fiilden sonra olsa o fiili yapmaya gücümüz olmazdı. Bu ise 
muhaldir.  

Mestler üzerine meshetmek caiz ve mütevatir hadisle sabittir. Mukim için bir gün bir 
gece, misafir ve yolcu için üç gün üç gecedir. İnkâr edenin küfründen korkulur. Seferde oruç 
tutmamak ve namazı kısaltmak ise ruhsattır. Bu da ayetle sabittir.  

Allah Teâlâ kalemi yaratmış ve ona kıyamete kadar olacakları yazmasını emretmiştir. 
Bu da hadisle sabittir. (Ebu Davud, Sünne, 16; Tirmizi, Kader, 17.) Yine bu ayetle de sabittir. 
“Onların işlemiş oldukları her şey kitaplarda yazılıdır. Küçük, büyük her şey satır satır 
yazılmıştır.” (Kamer, 54:52-53.) 

Şüphesiz kabir azabı vardır. Münker ve Nekir suali haktır. Bu hususta sahih hadisler 
varid olmuştur. Cennet ve cehennem haktır ve ehli için yaratılmıştır. “Şüphesiz takva sahibleri 

 
2 Fetih Suresi Besmele ile 30 ayettir. Hilafet 30 senedir. Hulefa-i Raşidini vasfeden ayet Fetih Suresinin 30. 
Ayetidir. Bu ayette yüce Allah onların yüce vasıflarını anlatmakta ve hilafet sırasına göre onlardan 
bahsetmektedir. Bu ayetin “Liyağîze bihumu’l-küffâr” fıkrası Hulefa-i Raşidin’e buğzedenlerin küfre gireceğini 
ima etmektedir. İmam-ı Rabbani (ra) Şia’ya bu hususu hatırlatmaktadır. Bediüzzaman Lem’alar Yedinci 
Lem’a’da bu ayeti tefsir eder. (Lem’alar, 55-70.) (M. Ali KAYA) 



cennetlerde aydınlıklar içindedirler.” (Kamer, 54:54.) “Odunu insanlar ve taşlar olan 
cehennem ateşi kafirler için hazırlanmıştır.” (Bakara, 2:14.)  

Mizan haktır. “Biz ise Kıyamet günü için mizanlara adâleti koruz da hiçbir nefis, 
zerrece zulm edilmez, bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirir koruz, hesapçı olarak da 
biz yeteriz.” (Kamer, 21:47.) ayeti buna delildir. Amel defterlerinin verilmesi de haktır. 
“Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi öz benliğin yeter!” (İsra, 17:14.)  

Allah bu nefisleri ölümünden sonra bir günü elli bin sene miktarınca tutan günde, ceza 
ve sevap ve hakların edası için diriltilir. “Şüphesiz Allah kabirdekileri de diriltecektir.” 
(Tirmizi, Kader, 17.)  

Ehl-i Cennetin Allah Teâla’yı keyfiyetsiz teşbih ve cihet olmadan mülaki olmaları 
haktır. Peygamberimiz’in (asm) büyük günah işlese de ehl-i imana cennete girmeleri için 
şefaati haktır. Hz. Aişe (ra) Hz. Hatice’den (ra) sonra Allah resulünün en çok sevdiği ve 
kadınlara en faziletlisi, mü’minlerin annesi, zinadan, rafizilerin iftira ve iddilarından beridir. 
Ona zina isnadını ancak veled-i zina yapabilir. 

Ehl-i cennet cennette, ehl-i cehennem de cehennemde ebedî kalacaklardır. Allah-u Teâlâ 
ehl-i cennet için “orada ebedi kalacaklardır.” (Bakara, 2:15.) Cehennem ehli için de “Orada 
ebedi olarak kalacaklardır” (Âl-i İmran, 3:116.) buyurdu.  

 

 
 

İmam-ı Azam Ebu Hanife dedi ki:  
İnsanların ihdas ettikleri ve kendilerinden ortaya koydukları şey, onları hidâyete 

ulaştıramaz. Aslolan Kur’ân-ı Kerimin getirdiği ve Resulullah’ın (asm) davet ettiği ve tefrika 
çıkana kadar Peygamberin ashabının yapageldikleri şeylerdir. Bunun dışında amel edenler 
bid’atçılardır. Sakın şeytan senin zihnine kötü düşünce sokmasından kork! Allah bizi de sizi 
de taatıyla korusun.  

İmanda hidayet ile amelde hidayet ayrı ayrı şeylerdir. Hz. Ali (ra) ile harbeden 
mü’minler amelde hidayeti bulamamışlardı. Çarpışan iki zümreden birisi isabetli, diğeri 
hatalıdır. İkisi de hatalı dersen bid’atçı olursun. İkisi de hidayet ehli dersen yine bid’at işlemiş 
olursun. Ancak “Allah bilir” dersen isabet etmiş olursun. Bil ki, bilmediğimiz ve insanlara 
öğrettiğimiz şeylerin en hayırlısı ve faziletlisi Sünnettir.  

 

  


