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EBÜ HANIFE 
(~yl) 

Ebu Hanife Nu'man 
b. Sabit b. Zuta b. Mah 

(ö. 150/ 767) 

Hanefi mezhebinin imamı, 

büyük müctehid. 
_j 

İslam'da hukuki düşüncenin ve ictihad 
anlayışının gelişmesinde önemli payı olup 
daha çok Ebü Hanife veya İmam - ı Azam 
diye şöhret bulmuştur. Ebü Hanife onun 
künyesi olarak zikrediliyorsa da Hanife 
adında bir kızının. hatta oğlu Hammad'
dan başka çocuğunun bulunmadığ ı bi
linmektedir. Bu şekilde anılması , Iraklı

lar arasında hanife denilen bir tür divit 
veya yazı hakkasını devamlı yanında ta
şıması veya hanlf kelimesinin sözlük an
tamından hareketle haktan ve İstikamet
ten ayrılmayan bir kimse olmasıyla izah 
edilmiştir (ibn Hacer ei-Heytemi, s. 32 ). 
Buna göre "Ebü Hanife"yi gerçek anlam
da künye değil bir lakap ve sıfat olarak 
kabul etmek gerekir. Onun öncülüğün
de başlayan ve talebelerinin gayretiyle 
gelişip yaygınlaşan Irak fıkıh ekolü de 
imarnın bu künyesine nisbette "Hanefi 
mezhebi '' adını almıştır. "Büyük imam" 
anlamına gelen imam-ı Azam sıfatının 
verilmesi de çağdaşları arasında seçkin 
bir yere sahip bulunması, hukuki düşün
ce ve ictihad metodunda belli bir çığır 
açması, döneminden itibaren birçok fa
kihin onun görüşleri ve metodu etrafın
da kümetenmiş olması gibi sebeplerle 
açıklanabilir. 

Hayatı ve Şahsiyeti. 80 (699) yılında KQ
fe'de doğdu . Daha önce doğduğu yönün
deki bazı iddialar hariç tutulursa (M. Za
hid Kevseri, Te'nibü 'l ·ljatfb, s. 20, 21) Ebü 
Hanife'nin doğum t arihinde hemen he
men görüş birliğ i vardır (İ bn Abdülber, 
s. ı 23 ) Torunları Ömer ve İ smail'in be
lirttiklerine göre nesebi Nu'man b. Sabit 
b. Züta b. Mah'tır. Aslen Arap olmayan 
Ebü Hanife'nin dedelerinin Fars menşe
li olduğu rivayet edilir. Memleketleri fet
hedildiği zaman kabilelerinin ileri gelen
leri arasında kendilerine de eman veril
miş, onlara esir muamelesi yapılmamış 
ve Arap olmadıkları için, Bekir b. Vail 
oğulları kabilesinin aşireti olan Teymul
lah b. Sa'lebe oğullarının himayesine ve
rilmişlerdir. Diğer bir rivayete göre ise 
dedesi Züta köle olarak iran 'dan getiril
miş, sonra da efendisi tarafından azat 
edilmiştir. Bundan dolayı Ebü Hanife. 
Bekir b. Vail oğulları veya Teymullah b. 

Sa' lebe oğullarının mevlası (azatlı s ı ) diye 
bilinmiş ve zaman zaman Teyml nisbe
siyle de anılmıştır. Ebü Hanife'nin aslı
nın Nesa'dan. Enbar'dan, Tirmiz'den gel
diği veya babasının Fars, annesinin Hint 
menşeli olduğu (Muhammed Hamidul
lah, s. 31) yahut Türk asıllı kabul edil
diği rivayetleri de bulunmakla birlikte 
dedesi Züta'nın. aslen Kabil bölgesinde 
yaşayan Parisoğulları'na mensup "mer
züban" denilen bir uçbeyi olduğu rivaye
ti daha kuwetli görünmektedir. Dedele
ri Sasani Devleti'nde görev almış, valilik 
yapmış kimselerdir. Hatta Sasani Meliki 
Hürmüz'ün Ebu Hanife'nin dedesi oldu
ğu da nakledilmiştir (ibn Hacer ei-Hey
temi , s. 21 ). Birçok farklı bölge ve ırkla
ra mensubiyetinin r ivayet edilmesi, ba
bası Sabit'in bütün bu anılan yerlerde 
bir müddet oturduktan sonra Küfe'ye 
gelip yerleşm iş olmasıyla izah edilebile
ceği gibi. diğer büyük ve önemli şahsi
yetlerde görüldüğü üzere, farklı ırk ve 
bölge mensuplarının Ebü Hanife 'ye ay
rı ayrı sahip çıkmasıyla da açıklanabilir. 
Ebü Hanife'nin dedelerinin ana yurdu 
olan bölgede Türkler de dahil birçok 
müslüman kavmin yaşamakta oluşu, 

onun aslen Türk olabileceği ihtimalini 
de akla getirmektedir. Tarunu İsmail'in 
bildirdiğine göre babası Sabit Hz. Ali 'yi 
ziyaret etmiş, o da kendisine ve zürr i
yetine duada bulunmuştur. Ebu Hani
fe'nin doğduğunda babasının hı ristiyan 

olduğu . babasının hatta Ebü Hanife'nin 
sonradan müslüman ismi aldığı gibi ba
zı rivayetler (Hatib, XIII. 324-325) hariç 
tutulursa kaynaklar, babası Sabit'in hür 
ve müslüman olarak doğup büyüdüğü 
hususunda görüş birliği içindedir. 

Ebu Hanife hakkında döneminden iti
baren, değişik görüşteki birçok alim ve 
müellif tarafından lehte ve aleyhte çok 
şey söylenmiş ve yazılmıştı r. Hayatı ve 
görüşleriyle ilgili olarak teşekkül eden 
bu zengin menkıbe ve rivayet birikimi 
içerisinde mezhep taassubunun ve diğer 
birçok arnilin yol açtığı birtakım aşırılık
ların bulunması tabiidir. Nitekim özel
likle menakıb kitaplarında Ebü Hanife 
veya Nu'man adında bir şahsın gelece
ği . ümmetin ışığı olacağı, dini ve sünne
ti ihya edeceği mealinde bazı hadisiere 
sened ve metinleriyle birlikte yer verili r. 
Ancak diğer mezhep imamları ve büyük 
alimler hakkında r ivayet edilen benzeri 
hadisler gibi bu tür haberlerin de uy
durma olduğu açıktır. 

Ebü Hanife ticaretle uğ raşan varlıklı 

bir ailenin çocuğudu r. Kendisi de ilim 

EBU HANIFE 

öğrenmeye başlamadan önce kumaş tüc
carlığı yapmıştır. Küfe'de Amr b. Hureys 
bölgesinde bir dükkanının bulunduğun
dan söz edilir (HatTb, Xlll , 325) ilim ha
yatına atılınca ticaret işini ortakları ara
cılığıyla sürdürdüğü, onun bu sıralarda 
öğrencilerine ve başkalarına yaptığı mad
di yardımlardan anlaşılmaktadır. Hayatı 

maddi sıkıntıdan uzak olarak geçmiştir. 
Küçük yaşlarda Kur 'an' ı ezberlediği sa
nılan Ebu Hanife, kıraat ilmini kıraat-ı 
seb'a alimlerinden olan Asım b. Behde
le'den öğrenmiştir. Aslında Ebü Hani
fe'nin doğup büyüdüğü Küfe ile bölge
nin ikinci büyük şehri olan Basra, diğer 
milletler ve eski medeniyetlerle irtiba
tı bulunan. yeni müslüman olanlara İs
lam ' ın ve Arapça'nın öğretildiği , siyasi 
faaliyetler in yoğun olduğu önemli yerle
şim birimleriydi. Aynı zamanda buralar 
birçok fakih , dilci, edip, şair ve filozo
fun da bulunduğu birer ilim merkeziy
di. Böyle bir ortamda ticaretle uğraşan . 

parlak bir zekaya sahip Ebü Hanife'ye 
çevresindeki alimler yakın ilgi gösterdi
ler ve onu itme yönelttiler. Ebu Hanife 
de bu konuyla ilgili olarak Ebü Amr eş 

Şa'bf' nin kendisini çağırıp . "Seni zeki, ka
biliyetli ve hareketli bir genç olarak gö
rüyorum. İlme ve alimierin meclislerine 
devam etmeyi ihmal etme" dediğini, bu 
konuşmanın kendisine tesir ettiğini, böy
lece ilim tahsiline yöneldiğini anlatır. Ön
ce akaid ve cedel ilmini öğrenmeye baş
layan, giderek bu ilirnde belli bir mesa
fe alan Ebü Hanife, dönemindeki inkar
cı ve bid ' atçılarla münakaşa etmiş, fark
lı itikadi düşüneeye sahip kimselerin ve 
mezheplerin bulunduğu Basra'ya zaman 
zaman yaptığı seyahatlerinde de bu tav
rını sürdürmüştür. Ebü Hanife bu tür 
münakaşa ve münazaralarıyla , Hz. Pey
gamber'den sahabeye ve sonraki nesil
lere intikal eden ve o dönem müslüman
larının çoğunluğunca da benimsenen iti
kadi esasları savunmayı gaye edinmiş

tir. Onun bu alandaki görüşleri, zaman
la daha belirgin hale gelecek olan Ehl-i 
sünnet anlayışının şekillenmesine önem
li ölçüde yardımcı olmuştur (aş bk.l . Ebu 
Hanife'yi akaid ve eectelden fıkıh saha
sına yönelmeye sevkeden arniller hak
kında farklı rivayetler vardır (bk. M. Ebü 
Zehre, Ebü Hanife, s. 22-24). Bu rivayet
lerden birine göre, Ebü Hanife bir kadı
nın boşanma ile ilgili olarak kendisine 
sorduğu bir soruya cevap verememiş, 
kadını fıkıh okutan Hammad b. Ebü Sü
leyman· a göndermiş ve ondan alacağı 
cevabı kendisine bildirmesini rica etmiş-
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tir. Kadın Hammad 'dan aldığı cevabı 

nakledince de fıkıh konusunda yetişme
si gerektiğini düşünerek yirmi iki yaşla
rında Hammad b. Ebü Süleyman'ın ders
lerine devam etmeye başlamıştır. Ancak 
gerek bu rivayetin, gerekse Ebü Hani
fe'nin Kur 'an, hadis. kelam, nahiv gibi 
ilim dallarından ayrılıp fı kıh ilmine yö
nelişini konu edinen diğer nakillerin, Ze
hebf'nin de belirttiği gibi (A< lamü'n ·nü· 

bela', VI. 396-398) ihtiyatla karşılanma
sı gerekir. Çünkü o dönemde dini ilim
ler ayrı disiplinler halinde ve belli başlık
lar altında henüz yeterince teşekkül et
memiş olduğu gibi bu tür rivayetler. son
raki devirlerde iyice yaygınlaşan dini ilim
ler arası üstünlük tartışmalarında fıkıh 
ilminin üstünlüğü iddiaları için de uy
gun bir zemin teşkil etmiş olabilir. Bu 
sebeple Ebü Hanife'nin dini ilimleri bir 
bütün olarak düşündüğü ve dindeki fık
hı (usülü 'd-dfn) ahkamdaki fıkıhtan da
ha faziletli gördüğü (el·Fıkhü'l · ebsat, s. 
36) göz önünde bulundurulunca. hayatı 

nın belli devrelerinde belli ilim dallarıyla 
uğraştığını ileri sürmek pek isabetli gö
rünmemektedir. Ancak Ebü Hanife'nin 
Hammad ' ın öğrencisi olduktan sonra 
arnelf fıkıh alanında iyice derinleştiği ve 
ağırlıklı olarak bu alanda otorite olduğu 
söylenebilir. 

Devrinin seçkin alimlerinin pek çoğu 
ile görüşme ve onlardan ilmi yönden fay
dalanma imkanı bulan Ebü Hanife'nin 
asıl hocası . döneminde Küfe re'y ekolü
nün üstadı kabul edilen Hammad b. Ebü 
Süleyman· dır. Ebu Hanife, 1 02 (720) yı
lından itibaren hocasının vefatma kadar 
on sekiz yıl süreyle onun ders halkasına 
devam etmiş, en seçkin öğrencileri ara
sında yer almış, hocasının bulunmadığı 
zamanlarda ona vekaleten ders verecek 
seviyeye yükselmiştir. Hammad'ın 120 
(738) yılında ölümü üzerine, kırk yaşla
rında iken arkadaşları ve öğrencilerin 

ısrarları üzerine hocasının yerine geçe
rek ders akutmaya başlamış, bu hoca
lığı bazı aralıklarla ölümüne kadar sür
müştür. Son derece vakarlı, mütevazi ve 
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üstün anlayış sahibi olan Ebü Hanife'
nin derslerine o günkü İslam ülkesinin 
her tarafından öğrenciler katılmış ve et
rafında geniş bir ders halkası oluşmuş
tur. Yetiştirdiği öğrencilerin sayısının bir
kaç bini bulduğu, bunlardan kırkının ic
tihad edecek dereceye ulaştığı belirtilir 
(Bezzazi, s. 218-246). Ebü Hanife'nin ilmi. 
hacası Hammad'ın aracılığıyla İbrahim 
en-Nehai ve Ebü Amr eş-Şa'bf'den. do
layısıyla Mesrük b. Ecda', Kadi Şüreyh, 

Esved b. Yezid ve Alkame b. Kays'tan, 
bunların ilimleri de sahabenin en alim
lerinden olan Hz. Ömer, Hz. Ali, Abdul
lah b. Mes'üd ve Abdullah b. Abbas'tan 
gelmektedir. Esasen Ebu Hanife'nin ic
tihadlarında bu silsitenin büyük tesiri 
görülür. Onun Basra, Küfe ve Irak böl
gesinin ileri gelen üstatlarının hadis ve 
fıkıh meclislerine zaman zaman iştirak 

ettiği. 1 OO'e yakın tabii n alimiyle görüş
tüğü ve birçok kimseden hadis dinle
diği rivayet edilir. Seyahatleri sırasında 
bizzat Ata b. Ebu Rebah, İkrime ve Na
fi'den hadis dinlemiş, onlar vasıtasıyla 
Mekke ve Medine ilmini. özellikle Hz. 
Ömer. Abdullah b. Abbas gibi fakih sa
habilerin görüş ve fetvalarını öğrenme 

imkanı bulmuştur. Çeşitli vesilelerle Ma
lik b. Enes. Süfyan b. Uyeyne, İmam Zeyd 
b. Ali, Muhammed el-Bakır, Abdullah b. 
Hasan b. Hasan. Ca'fer es-Sadık da da
hil birçok alimle görüşerek onlarla bilgi 
ve fikir alışverişinde bulunmuştur. Hat
ta Ebu Hanife, devrinin sapık fırka men
suplarının Cabir b. Yezid ei-Cu'fi gibi sa
hasında yetişkin olanlarıyla ve fikri ön
derleriyle de görüşüp münazara etmiş
tir. Hac münasebetiyle gittiği Mekke'de 
döneminin seçkin ilim adamlarıyla kar
şıtaşarak görüş ve fetvalarını onlarla tar
tışma imkanı bulmuştur. Bütün bu te
masların. Ebu Hanife'nin bilgi birikimine 
ve fıkhi meselelere bakış açısına önemli 
ölçüde katkısının bulunduğu açıktır. 

Tabakat ve menakıb müelliflerinin bü
yük çoğunluğu Ebu Hanife'yi tebeu't
tabiinden sayar. Fakat onun bazı saha
bilerle görüştüğünü ve onlardan hadis 

Imiım -ı Azam 
Ebü Hanife 
<Azamiveı 

Külliyesi
Bağdat 1 
Irak 

imam-ı Azam Ebü Hanife'nin türbesi içindeki sandukas ı -
Bağdat 1 Irak 

rivayet ettiğini, dolayısıyla tabiinden ol
ması gerektiğini ileri sürenler de vardır. 

Bu iddia sahipleri Ebu Hanife'nin görüş
tüğü on beş kadar sahabinin adını ver
mekte ve bunların çoğundan nakilde bu
lunduğunu söylemektedirler. Onun za
manında sahabilerden Enes b. Malik, 
Abdullah b. Ebu Evfa, Sehl b. Sa'd ve 
Ebü't-Tufeyl Amir b. Vasile'nin hayatta 
olduğunda görüş birliği vardır (Taşköp

rizade, ı. 645). Ancak Ebu Hanife'nin. fark
lı şehirlerde bulunan bu dört sahabiden 
sadece Enes b. Malik'i Küfe'ye geldiğin
de küçük yaşta görmüş olabileceğini ka
bul etmek daha isabetli görünmektedir. 
Ebu Hanife'nin ilim tahsiline geç başla
ması, bir hadisi ayrı ayrı sahabilerden 
dinlediğinin nakledilmesi, görüştüğü ileri 
sürülen sahabilerden pek çoğunun onun 
doğumundan önce vefat etmiş olması 
veya bulundukları beldeler açısından gö
rüşmelerinin mümkün görülmemesi. ta
lebelerinden Ebu Yusuf. Muhammed b. 
Hasan. Züfer b. Hüzeyl ve Abdullah b. 
Mübarek'in hocalarından bu yolda bir 
nakilde bulunmaması. onun tabiinden 
olduğu şeklindeki iddiayı ciddi ölçüde 
zayıflatmaktadır. Ancak bazı alimler. ta
biinden olmak için ashaptan birini sa
dece görmeyi yeterli sayarlar. Bu görüş 
ölçü alındığında Ebu Hanife'nin Enes b. 
Malik'i gördüğü kabul edilerek tabiin
dan sayılması mümkündür. Onun tabii
nin küçüklerinden. tebeu't-tabiinin bü
yüklerinden olduğunu söyleyenler de her 
halde bu noktadan hareket etmekte
dirler. 

Ömrünün elli iki yılı Emeviler, on sekiz 
yılı Abbasiler döneminde geçen Ebu Ha
nife, Emevi Halifesi Abdülmelik b. Mer
van'dan (685-705) başlayarak son halife 
ıı. Mervan zamanına (744-750) kadar ge
çen bütün olaylara, hilafetin Emeviler'-



den Abbasiler'e geçişine ve Abbasi hali
felerinden Ebü'l-Abbas es-Seffah (750-

754) ile EbO Ca'fer el-Mansür (754-775) 

zamanında gelişen olaylara şahit oldu. 
EbO Hanife'nin Ehl-i beyt'e karşı kal
bi yakınlık ve bağlılık duyduğu ve Hz. 
Ali eviadını sevdiği kesindir. Bu sebeple 
Emeviler'in Ehl-i beyt'e karşı tutumu 
sertleşince Ebü Hanife onları açıkça ten
kit etmekten çekinmemiştir. Hatta onun, 
Zeyd b. Ali'nin 121 (739) yılında Emevi 
Halifesi Hişam b. Abdülmelik'e karşı baş
lattığı ayaklanmayı hem maddi olarak 
hem de fetvalarıyla manen desteklediği 
nakledilmektedir. Bu ayaklanma 122 ·de 
(740) Zeyd'in öldürülmesiyle sona er
miş, daha sonra oğlu Yahya 125'te (743) 
Horasan'da ayaklanmış ve o da öldürül
müştür. Üst üste gelen bu olaylar alim
lerin Emevi hilafetini açıktan tenkit et
melerine, dolayısıyla hilafetin sarsılma
sına sebep olmuştur. Son halife ll. Mer
van, gönüllerini almak ve yönetime kar
şı muhalefetlerini yumuşatmak için Irak 
Valisi ibn Hübeyre aracılığıyla birçok ali
me memuriyetler teklif etmiştir. Bu ara
da EbO Hanife'ye de Küfe kadılığı veya 
beytülmal eminliği teklif edilmiş, her tür
lü baskıya rağmen kabul etmeyince de 
hapsedilmiş ve dövülmüştür. 130 (747-

48) yılında cereyan eden bu olayda EbO 
Hanife'nin durumunun ağırlaştığı, sağlı
ğının kötüye gittiği görülünce valiye ha
ber verilmiş, vali de arkadaşlarıyla isti
şare etmesi için EbO Hanife'ye zaman 
tanıyarak onu hapisten çıkarmıştır. Bu
nun üzerine EbO Hanife Mekke'ye git
miş ve hilafet Abbasiler'e intikal edince
ye kadar orada kalmıştır. Bu arada Zeyd 
b. Ali'nin Talibü'l-Hak diye tanınan to
runu Abdullah b. Yahya, atalarının hak
kını aramak amacıyla Yemen'de ayak
lanmış ve ll. Mervan'ın buraya gönderdi
ği ordu tarafından şe h id edilmiştir ( 1301 
748). Bütün bunlardan sonra EbO Hani
fe, Hz. Ali eviadının haklarını koruyaca
ğını söyleyen Abbasiler'in kuruluşundan 
memnun ve bu hanedandan ümitvar ol
duğu için Küfe'ye dönerek arkadaşla
rıyla birlikte Ebü'l-Abbas es-Seffah'a 
biat etmiş, fakat Irak'taki karışıklığın 

sürdüğünü görünce tekrar Mekke'ye git
miştir. Halife MansOr zamanında orta
lık yatışınca Küfe'ye gelmiş ve eskisi gi
bi ders vermeye devam etmiştir. 

EbO Hanife'nin Abbasiler'e karşı nis
beten mutedil tutumu, Abdullah b. Ha
san b. Hasan'ın iki oğlundan Muham
med en-Nefsüzzekiyye'nin 145'te (762) 
Medine'de, ibrahim'in de Irak'ta Abba-

si hilafetine karşı ayaklanmaları üzeri
ne öldürülerek isyanların bastırılması ve 
140 (758) yılından beri hapiste olan ba
baları Abdullah'ın da aynı yıl hapiste öl
mesine kadar sürmüş, fakat bu olaylar
dan sonra Abbasi hilafetine karşı açık
ça tavır almaya başlamıştır. Bu zamana 
kadar sadece derslerinde Abbasiler'in 
bazı tutumlarını tenkit etmekte iken bu 
olaylarda ihtilalcileri desteklemek gerek
tiğini açıkça söylemiş, hatta MansOr'un 
kumandanlarını ihtilalcilere karşı savaş
maktan vazgeçirmeye çalışmıştır. Bu
nun üzerine Halife MansOr, EbO Hani
fe'nin kendisine bağlılığını da denemek 
amacıyla yeni kurulan Bağdat şehrinin 
kadılığını ona teklif etmiştir. Bu teklifi 
kabul ettiğini ve görevinin çok kısa sOr
düğünü söyleyenler varsa da daha sağ
lam rivayetlere göre kadılığı kabul et
memiş, bunun sonucu olarak Bağdat'ta 
hapse atılmış, işkence edilmiş ve dövül
müştür. EbO Hanife 150 yılının Şaban 
ayında (Eylül 767) Bağdat'ta vefat etti. 
Zehirlenerek öldürüldüğü ve hapisten 
cenazesinin çıktığı da söylenir (İA, IV, 25) . 
Ancak olayların gelişmesi , cenaze nama
zında halifenin bizzat bulunması göz 
önüne alınırsa, EbO Hanife'nin hapisten 
çıktıktan bir süre sonra öldüğü şeklin
deki rivayeti tercih etmek gerekir. Böy
lece halife halk nazarında ağır bir töh
metten zahiren de olsa kendini kurtar
mıştır. Cenazesi vasiyeti üzerine Hayzü
ran Kabristanı'nın doğu tarafına defne
dildi. Daha sonra Şerefülmülk EbO Sa'd 
el-Müstevff tarafından 459 (1067) yılın
da üzerine bir türbe yaptırılıp çevresine 
de medrese inşa ettirilmiştir (Velid ei
A'zami. s. I I). Kabri bugün Bağdat'ta 
kendisine nisbetle Azamiye diye anılan 
mahaldedir. 

Kaynaklar EbO Hanife'nin kanaatkar. 
cömert, güvenilir, abid ve zahid bir kişi 
olduğunda, bütün ticari işlem ve beşeri 
ilişkilerinde bu özelliklerinin açıkça gö
rüldüğünde görüş birliği içindedir. Ka
zancına haram ve şüpheli gelir karıştır
mamaya özen gösterirdi. Bir defasında 
ortağı Hafs b. Abdurrahman'ın defolu 
bir kumaşı yanlışlıkla normal fiyata sat
ması üzerine o parti maldan alınan bü
tün parayı dağıttığı söylenir. Hatib el
Bağdadfnin anlatlığına göre yıldan yıla 
kazaneını hesap eder, onunla çevresin
deki ilim adamlarının ve öğrencilerin ih
tiyaçlarını karşılar ve onlara, "Bunu ihti
yacınız olan yere sarfedin ve sadece Al
lah'a hamdedin. Çünkü bu verdiğim mal 
gerçekte benim değildir; sizin nasibiniz 
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olarak Allah fazi ve kereminden onu be
nim elimle size göndermiştir" derdi (Tarf
l]u Bagdad, XIII. 360) Dış görünüşe önem 
verir, temiz giyinir ve çevresindekileri de 
temiz giyinmeye teşvik ederdi. Onun 
zühd ve takva sahibi olması ve tarikat 
silsilelerinde önemli bir yeri olan Ca'fer 
es-Sadık'la ilmi görüşmelerde bulunma
sı, EbO Hanife'nin hayatının son iki yı
lında tasawufa yöneldiği ve bu dönemi 
kastederek. "iki yıl olmasaydı Nu'man 
helak olmuştu" dediği şeklinde bazı id
diaların ileri sürülmesine zemin hazırla
mıştır. Ancak yaşadığı yılların zühd ve 
takva dönemi olduğu ve tasawufun ay
rı bir disiplin halinde henüz ortaya çık
madığı düşünülünce bu iddianın doğru
luğunu kabul etmek mümkün görünme
mektedir. islam aleminde tarikatlar or
taya çıkıp kurucuları büyük saygı gör
meye başlayınca bazı mezhep imamları 
ve büyük alimler tarikat kurucuları ve
ya büyükleri gibi telakki edilmeye baş
lanmıştır. Nitekim Sülemi ve Eb O Nuaym 
gibi evliya tabakatma dair ilk eserleri 
yazan mutasawıflar onları kitaplarına 

almadıkları halde daha sonraları Hücvi
ri, Attar. Şa'rani, Münavi gibi mutasav
vıf yazarlar bu alimleri veliler arasında 
zikrederler. SOn tabakatma dair ikinci 
dönem eserlerinde EbO Hanife'nin de bu
lunması. ilmine, zühd ve takvasına dair 
pek çok menkıbenin yer alması ve ken
disine nisbetle Azamiyye tarikatından söz 
edilmesi bu telakkinin sonucudur. Hal
buki böyle bir tarikat hiçbir zaman te
şekkül etmemiştir. Önce kelamla, öm
rünün son iki yılında ise fıkıhla ilgisi
ni keserek tasawufa intisap ettiği yo
lundaki iddianın, sonraki asırlarda hal
kın tarikatiara güvenini arttırmak ama
cıyla ortaya atıldığını söylemek müm
kündür. 

EbO Hanife derin fıkıh bilgisinin yanı 
sıra, inandığını ve doğru bildiğini söyle
mekten ve onun mücadelesini vermek
ten çekinmeyen güçlü bir ideal ve cesa
rete de sahipti. Hayatı bu yönüyle de 
mücadele içinde geçmiş, bu uğurda bir
çok sıkıntı ve mahrumiyete katlanmış
tır. Gerek Emeviler gerekse Abbasiler 
devrinde halife ve valilerin yaptığı zu
lümlere açıkça karşı çıkmış, onların yan
lış ve haksız tutumlarını tasvip etmiş ol
mamak ve halk nazarında onlara meş
ruiyet kazandırmamak için halifelerden 
gelen hediyelerin, yapılan görev teklifle
rinin hiçbirini kabul etmemiş, işkenceye 
ve hapse katlanmayı tercih etmiştir. Şüp
hesiz ki bu görev tekliflerinin reddi EbO 

133 



EBÜ HANIFE 

Hanife açısından böyle bir amaç taşır
ken iktidar açısından da Ebu Hanife'yi 
cezalandırma yönünde bir gerekçe teş
kil ediyordu. Emeviler'in Irak valisi İbn 
Hübeyre'nin teklif ettiği beytülmal emin
liği görevini reddetmesi üzerine işken
ceye maruz kalınca. "Bana Vasıt Mesci
di'nin kapılarını saymayı teklif etse onu 
da yapmam" cevabını vererek Emevi ik
tidarına karşı tavrını açıkça ortaya koy
muştur. Onun iktidarla en iyi ilişkisi Ab
basi Halifesi Mansur dönemine rastlar. 
Bununla birlikte aynı tutumu Mansur 
devrinde de sürdürmüş, onun haksız ve 
keyfi uygulamalarına alet olmaktan şid
detle kaçınmış ve halifeyi açıkça tenkit 
etmiştir. Bezzazi'nin anlatlığına göre 
Mansur'un Musul halkı ile yaptığı anlaş
mada Musul halkı, halifeye isyan ettik
leri takdirde kanları ve mallarının helal 
sayılmasını kabul etmişlerdi. Daha son
ra Mansür, isyan eden Musul halkını an
laşma gereği cezalandırmak istedi ve bu 
konuda çevresindeki alimierin görüşü
ne başvurdu. Bir kısmı halifeye, "Eğer 
onları affedersen af ehlinden olursun. 
eğer cezalandırırsan onlar bunu hak et
mişlerdir" cevabını verirken Ebu Hani
fe kanaatini şöyle belirtmiştir: "Onlar 
malik olmadıkları bir şeyi sana şart koş
muşlar, sen de yetkin olmayan bir şeyi 
kabul etmişsin. Zira müslümanın kanı 
ancak üç şeyden biriyle helal olur. Sen 
onlara karşı kılıç kullanırsan bu üç şe
yin dışında helal olmayan bir şeyi yap
mış olursun. Şüphe yok ki riayet edil
mesi gereken şartlar Allah ' ın koştuğu 
şartlardır". 

Ebu Hanife halifeyi tenkit ettiği gibi 
devrindeki alim ve kadıların verdiği yan
lış hükümleri de tenkit etmiştir. Nite
kim Küfe Kadısı İbn Ebu Leyla'nın ver
diği hükümleri Ebu Hanife'nin öğrenci
leriyle birlikte derste ve ilmi toplantılar
da tartıştığı ve yanlış gördüklerini açık
ça tenkit ettiği, bundan rahatsız olan 
İbn Ebu Leyla'nın şikayet ve talebi üze
rine fetva vermesinin halife tarafından 
bir süre yasaklandığı söylenir. Ebu Yu
suf'un, Ebu Hanife ile İbn Ebu Leyla ara
sındaki görüş ayrılıklarını konu alan İl]
tilafü Ebi Hanife ve İbn Ebi Leylô adıy
la bir kitap yazmış olması da bu ihtila
fın boyutlarını göstermesi bakımından 
kayda değer bir olaydır. Hakikati ara
ınada ve takip etmede son derece sa
mimi olan Ebu Hanife başkalarının gö
rüşlerine karşı hoşgörülü olmuş, kendi 
ictihadının doğruluğunda ısrar eden ve 
onu tartışmaya imkan vermeyen bir ta-
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assup göstermemiştir. Derslerinde ve 
ilim meclislerinde herkese söz hakkı ve
rir, aykırı görüşleri dinler, öğrencilerini 
kendi kanaatlerini benimsemeye zorla
mazdı. Tartışma sonunda ulaştığı netice 
için de, "Bizim kanaatimiz ve ulaşabildi
ğimiz en güzel görüş budur. Bundan da
ha iyisini bulan olursa şüphe yok ki doğ
ru olan onun görüşüdür" diyerek (Hatib, 
XIII, 352) hem diğer görüşlere müsamaha 
ile bakar, hem de ilmi araştırınayı sür
dürmeyi teşvik ederdi. 

Fıkhi kanaatlerine katılsın katılmasın 
çağdaşı olan alimler Ebu Hanife'nin ilim, 
takva, cömertlik, edep, tevazu. cesaret 
gibi vasıflar bakımından eşine ender 
rastlanan bir İslam alimi olduğunu be
lirtirler. 

Eserleri. Ebu Hanife fıkhi meseleleri, 
geniş tabanlı ictihad şOrası sayılabile

cek ders halkasında istişareye açıp çe
şitli müzakerelerden sonra ortaya çıkan 
çözümleri talebelerine yazdırdığı için öğ
rencisi Muhammed b. Hasan'ın kaleme 
aldığı zahirü'r-rivaye* metinleri, ona 
isnat edilen ve Hanefiler'ce de kendisi
ne ait olduğunda ittifak bulunan görüş 
ve ictihadları ihtiva eden sağlam kay
naklar olarak değerlendirilebilir. Bu usul 
sonucu ortaya çıkan fıkhi hükümlerden 
birbirine benzeyenler konu ve cinslerine 
göre "kitab"lara, bunlar da nevilerine 
göre "bab" ve "fasıl"lara ayrıldı. el-Aşl 

(el·Mebsat), ez-Ziyadat, el -Camicu'l
kebir, el-Camicu'ş-şagir, es -Siyerü'l
kebir, es-Siyerü'ş-şagir adlarını taşıyan 
bu zahirü'r-rivaye eserlerde Hanefi fık
hı taMretten başlamak üzere ibadet
ler, münakehat, muamelat, hudüd, ukü
bat ... miras şeklinde ayrı bölümler halin
de tedvin edilmiş oldu. Bu sebeple Ha
nefi fıkhının tedvininin Ebu Hanife ile 
başladığını söylemek mümkündür (İA, 

IV, 22) Ebu Hanife'ye doğrudan nisbet 
edilen eserler şunlardır: 1. el-Müsned*. 
Talebeleri tarafından Ebu Hanife'den ri
vayet edilen hadisleri, diğer bir ifadeyle 
EbQ Hanife'nin ictihadlarında delil ola
rak kullandığı hadisleri ihtiva eden bir 
eserdir. Rivayetlerin toplanmasında ve
ya tasnifinde etkin rol oynayan şahısla
rın adlarıyla anılan ve önemli bir kısmı 
basılmış olan yirmiyi aşkın Ebu Hanife 
müsnedi mevcuttur (Hindistan ı 300; is
tanbul ı309 ; Lahor 1312 ; Leknev 1318; 
Kahire 1327 ; Berlin 1929). Z. el-Fıkhü 'l

ekber*. Akaide dair olup Ehı-i sünnet'in 
görüşlerini özetlemiştir. Başta I. Goldzi
her olmak üzere bazı şarkiyatçılar bu 
eserin Ebu Hanife'ye nisbetini sahih gör-

mezlerse de kitabın ona ait olduğunda 
İslam alimleri görüş birliği içindedir. Bir
çok şerhi bulunan eser, bazı Doğu ve Ba~ 
tı dillerine de tercüme edilerek defalar
ca basılmıştır (mesela Del hi ı 289; Kah i re 
1323 ; Haydarabad 1342 ; Lah or 1890). 3. el
FıJ.<hü'l-ebsaf*. Akaidle ilgili olup oğlu 
Hammad ile talebeleri Ebu Yusuf ve Ebu 
Muti' ei-Belhi tarafından rivayet edilmiş
tir (Kah i re 1307. ı 324, 1368 IM. Zahid Kev
seri neşri J ) . 4. el- <Alim ve'l-müte callim*. 
Ehl-i sünnet'in görüşlerini açıklayıp sa
vunma amacıyla ve soru- cevap tarzın
da kaleme alınmış akaide dair bir risa
ledir (İstanbul, ts.; Haydarabad 1349 ; Ka
hi re 1368 IM. Zahid Kevseri neşriJ). 5. er
Risale*. Ebu Hanife. Basra Kadısı Osman 
ei-BettT'ye hitaben yazdığı bu eserinde 
akaid konularında kendisine yöneltilen 
bazı itharn ve iddialara cevap vermek
tedir (Kahire 1368 JM. Zahid Kevseri neş
riJ). 6. el- Vaşıyye*. Akaid konularını kı
saca ele alan bir risaledir (Kahire 1936). 
Son beş eserin ihtiva ettiği konular. Os
manlı alimlerinden Beyazizade Ahmed 
Efendi tarafından kelam kitaplarının ter
tibine göre el-Usulü'l-münife* adıyla bir 
araya getirilmiş, yine aynı müellif tara
fından İşariitü'l-meram* adıyla şerhedil
miştir . Ebu Hanife'ye nisbet edilen, oğ
luna ve bazı talebelerine hitaben yazıl
mış dini, ilmi ve ahlaki öğütleri içeren 
başka risaleler de vardır. 7. el-~aşide
tü'n-Nucmaniyye. Hz. Peygamber için 
yazdığı na't olup basılmıştır (Kahire 1282, 
1299; İskenderiye 1288; istanbul 1279, 1298, 
1320). Kasidenin Halil b. Yahya tarafın
dan Sürurü'l -kulubi'l- irfaniyye bi-ter
cemeti '1- Kasideti'n- Nu 'm ani yy e adıyla 
yapılan Türkçe tercümesi (İstanbul 1268), 
İbrahim b. Mehmed el-YalvacT'nin satır 
arası tercümesi (el·Mecmüatü ' l-kübra, is
tanbul 1276) ve Muhammed A'zam b. Mu
hammedyar'ın Rafımetü 'r-raJıman adlı 

Hintçe şerhi (Delhi 1897) bu arada zik
redilebilir (bk. Brockelmann, GAL [Ar. i. lll, 
244; Sezgin, GAS [Ar.!. 1/ 3, 49) . 

Bunların dışında kaynaklarda Ebu Ha
nife'ye nisbet edilen Mücadele li- efıa

di 'd- dehriyyin, ed-pavabitü 'ş - şeldşe, 

Risale fi'l- tera, ii, Du cô, ü Ebi Ij.anife, 
Mul]atabetü Ebi Ij.anife ma ca Ca eter 
b. Mufıammed b. Afımed er-Rıia, Fe
tava Ebi Ij.anife ve Mufıammed b. lfa
san eş-Şeybôni, el -Ma~şud fi'ş-şarf, 

er-Red cale'l -~aderiyye, Macrifetü'l
me?ahib gibi çoğu akaid alanında bir
çok eserden söz edilmekte, Brockelmann 
ve Sezgin tarafından adı geçen eserlerin 
kütüphane kayıtları verilmekteyse de 



(GAL lAr.]. lll , 237-245; GAS lAr.]. 1/ 3, 
37- 50) bu eserlerin Ebü Hanife'ye aidi
yetini ihtiyatla karşılamanın daha doğ
ru olacağı muhakkaktır. Nitekim söz ko
nusu kaynaklarda Ebü Hanife'ye nisbet 
edilen, Rampür ve Bengal'de nüshala
rının bulunduğu bildirilen Ma c rife tü '1-
me?ahib adlı eserin gerek üslüp ve ya
zım tekniği, bakımından, gerekse içeri
sinde daha sonraki dönemlerde teşek
kül etmiş itikadi fırkaların zikredilme
si sebebiyle Ebü Hanife'ye ait olmadığı 
hususu büyük kuwet kazanmıştır (bk. 
Abdülalim, 1/ 1, s. 163- 177) 

Fıkıh İlınindeki Yeri. Ebü Hanife, ilmi 
müzakerelerin yanı sıra ticaretle de meş
gul olması sebebiyle daima hayatın ve 
fıkhi problemterin içinde bulunmuş, kar
şılaştığı meseleler veya kendisine yönel
tilen sorularla ilgili olarak hayatı boyun
ca sayısız ictihad yapmıştır. Ancak bun
ları yazmadığı gibi ictihad metodunu 
açıklayan herhangi bir eser de bırakma
mıştır. Bundan dolayı aleyhine bazı şey

ler söylenmiş, çok kıyas yapmakla. kıya
sı nassa tercih etmekle suçlanmıştır. Ebü 
Hanife'nin, "Biz önce Allah'ın kitabında 
olanı alırız . Onda bulamazsak Hz. Pey
gamber'in sünnetine bakarız. Orada da 
bir şey bulamazsak ashabın ittifak etti
ğini benimseriz, ihtilaf etmişlerse dile
diğimizin görüşünü alırız. Başkalarının 

görüşlerini onlara tercih etmeyiz. Ancak 
Hasan-ı Basri, İbrahim en-Nehai, Said 
b. Müseyyeb gibi tabiin alimlerine gelin
ce onların ictihadlarına bağlı kalmayız. 
Onlar gibi biz de ictihadda bulunuruz. 
Aralarında müşterek illet bulununca bir 
hükmü diğerine kıyas ederiz" sözünden 
ictihad metodu anlaşılmaktadır. Ebü Ha
nife'nin itharnıara maruz kalmasının, 

aleyhine birçok şey söylenmesinin esas 
sebebi, onun kendisini tabiinin fetvaia
rına bağlı hissetmeyip onlar gibi ictihad 
yapabilecek seviyede olduğunu söyle
mesi, dönemindeki fakihlerin görüş ve 
fetvaianna gerektiğinde aykırı fetva ver
mesi ve çok ictihad etmiş olmasıdır. 

Ebü Hanife kıyas metodunu sıkça kul
lanmıştır. Çünkü bulunduğu bölge kar
maşık birçok olayın meydana geldiği ve 
çözümünün arandığı bir yerdi. Fıkhi me
seleleri çeşitli yönleriyle ele alıp tartıştı
ğı için farklı ihtimal ve durumlara göre 
fikir ve çözümler üretmiş, bunun sonu
cu olarak ehl-i hadisin aksine bir tutum
la, henüz vuku bulmamış farazi mese
lelerin hükümlerini de ictihadına konu 
etmiştir. Ebü Hanife'nin kıyasa sıkça 

başvurduğu doğru ise de bu sebeple 

tenkit edilmesi isabetli olmaz. Zira sa
habeden itibaren İslam alimleri az veya 
çok bu metodu kullanmışlardır. Ebü Ha
nife'de göze çarpan farklılık kıyası belli 
bir sistem ve kurala bağlamak, onu sık
ça kullanmak ve henüz vuku bulmamış 
hadiselere de uygulamaktan ibarettir. 
Çünkü Irak bölgesinin özel şartları, mey
dana gelen veya vukuu muhtemel olay
lar karşısında susmayı ve çekimser dav
ranınayı değil olayları fıkhi hükme bağ
layarak müslümanlara yol göstermeyi, 
halkın aşırı görüş ve çözümlere yönel
mesini önlerneyi gerekli kılmaktaydı. 

Ancak onun kıyası nassa tercih ettiğine 
ve haber-i vahidleri almadığına dair ile
ri sürülen iddialar doğru değildir (Zebi
di, 1, 45). Ebü Hanife bir meselenin hük
münü önce Kur 'an'da aramış, nassın her 
türlü lafzi delaletini, um um- husus, ıt

lak- takyid, na si h- mensuh gibi lafızlar 

arası metodolajik ilişkiyi göz önünde bu
lundurmuş, aksine bir delil ve gerekçe 
olmadığı sürece ayetlerin açık, genel ve 
doğrudan ifadelerini esas almıştır. Eğer 

Kur'an'da konuyla ilgili bir nas bulama
mışsa Hz. Peygamber tarafından Yemen'e 
vali olarak gönderilen Muaz b. Cebel'in, 
Kur'an'da bulamadığı bir meselenin hük
münü sünnette arayacağını bildirmesiy
le ortaya çıkan ve Peygamber'in de tas
vibine mazhar olup bütün sahabenin uy
guladığı sıraya göre sünnete müracaat 
etmiştir. Esasen sünnetin delil olduğu 
ve delil olarak alınmasının önemi ve ge
rekliliği Ebü Hanife'nin ictihad ve fetva
larında da açıkça görülür. 

Ebü Hanife'nin on küsür veya 150 ya
hut yarısı hatalı 400 hadis bildiği gibi 
iddialar ileri sürülmüşse de (Hatib, XIII. 
4 ı 6) çeşitli mezhep! ere mensup tarafsız 
alimler onun, hadis ilminde meşhur ol
muş muhaddisler kadar mütehassıs de
ğilse de ictihad şürası şeklinde oluştur
duğu ilim meclisinde birçok hadis hatı
zının bulunduğunu, dolayısıyla fıkhi icti
hadlarında hadisi ikinci asli kaynak ve 
delil olarak gerektiği şekilde kullandı

ğını ifade ederler. Nitekim Ebü Hanife'
nin ictihadlarında başvurduğu hadisle
ri tesbit, derleme ve inceleme amacıyla 
birçok eser kaleme alınmıştır. Bunlar 
arasında Tahavi'nin Me cani'l- aşar ve 
Müşkilü'1-aşar'ı. Muhammed Murtaza 
ez-Zebidi'nin c Uküdü '1 - cevahiri'l- mü
nite ii edilleti me?hebi'l-İmam Ebi Ha
nife'si ve Zafer Ahmed et-Tehanevi'nin 
rıa'ü's-sünen adlı on sekiz ciltlik ese
ri sayılabilir. öte yandan Ebü Hanife için 
söylenen. hatta İmam Şafii için de ileri 
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sürülen hadis azlığı iddiası. aslında delil 
olarak kullandığı hadisin azlığı değil ri
vayet ettiği hadisin azlığı şeklinde anla
şılmalıdır. Çünkü fakihlerin çabası, ha
disin hükme delaleti ve delil olarak kul
lanılabilme imkanı üzerinde yoğunlaş
maktadır. Bununla birlikte Ebü Hanife'
nin isnadlı olarak rivayet ettiği hadisle
rin sayısı az değildir. Başta yirmiyi aşkın 
Ebu Hanife müsnediyle Ebü Yusuf ve 
İmam Muhammed'in eserleri olmak üze
re musannefler ve diğer hadis mecmua
larında Ebü Hanife'nin birçok rivayeti 
mevcuttur. Muvaffak b. Ahmed ei-Mekki, 
Ebü Hanife'nin yarısı hacası Hammad'
dan, yarısı da diğer şeyhlerden olmak 
üzere 4000 hadis rivayet ettiğini belirtir 
(Mena~ıbü Ebi Hanife, s. 84-85). Buna rağ
men Ebü Hanife'nin çoz az hadis bildiği 
veya hadisle amel etmediği gibi iddia
lar, çok defa mezhep taassubunun sev
kettiği aşırılıktan ve karşı tavırdan, ba
zan da o konuda daha uygun ve kuwet
li başka bir delilin bulunması sebebiyle 
diğer mezheplerce benimsenen hadisle
ri delil almaması veya farklı yorumlama
sı ve zahiren o hadisle amel etmemiş 
gibi görünmesinden kaynaklanmaktadır. 
Yaptığı ictihadlar ve verdiği hükümler 
incelendiğinde bunların ahkamla ilgili 
yüzlerce hadise uygun olduğu görülür. 
Ancak bazan bir konuda zahiren birbi
riyle çelişen iki ve daha fazla hadis mev
cut olup Ebü Hanife bu hadislerden bi
rini tercih ettiğinde verdiği hüküm bir 
hadise uygunluk gösterirken başka bir 
hadise aykırı görünebilmektedir. Onun 
ders aldığı ve hadis naklettiği hocaları 
yanında, kendisinden ders alıp hadis ri
vayetinde bulunan Ebü Yusuf, Muham
med b. Hasan, Abdürrezzak es-San'ani, 
Abdullah b. Mübarek başta olmak üze
re pek çok talebesi vardır. Ayrıca içle
rinde Yahya b. Zekeriyya, Hafs b. Gıyas, 
Hibban b. Ali gibi hadisiere hakkıyla va
kıf olan daha genç yaşta alimler de bu
lunmaktadır. Ebü Yusuf'un naklettiğine 
göre EbG Hanife kendisine bir mesele 
sorulduğunda önce talebelerinin bu ko
nuda bildikleri hadisleri ve sahabi sözü
nü sorar, ardından kendi bildiği rivayet
leri nakleder, meseleyi değişik yönleriy
le ele alır, talebelerinin görüşlerini ay
rı ayrı dinler, daha sonra da o meseleyi 
hükme bağlardı. Sorulan konuda bir ha
dis ve sahabi görüşü bulunmadığı tak
dirde kıyas yapar, kıyasın da mümkün 
olmadığı yerde istihsana giderdi. Onun 
ders verme usulüne göre soruların önce 
öğrencilerle tartışılması, o mesele hak-
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kında nas bulunup bulunmadığının araş
tırılması demektir. Verdiği bazı hüküm
terin o konuda mevcut bir hadise aykırı 
görünmesi ise bazan hadisin Ebü Hani
fe'ye ulaşmamış olmasıyla, çok defa da 
hadis Ebü Hanife'nin aradığı sıhhat şart
larını taşımadığı için onunla amel etmeyi 
uygun görmemesiyle izah edilebilir. Bu 
durum yalnız Ebü Hanife'ye mahsus bir 
metot olmayıp kendisine göre aradığı 
sıhhat şartlarını taşımadığı için belli bir 
hadisi a!mayan pek çok müctehid var
dır. Ebü Hanife'nin yaşadığı dönemde ve 
özellikle bulunduğu bölgede hadis uy
durma işi yaygın hale gelince daha ihti
yatlı davranarak haber-i vahidleri alma
da bazı şartlar ileri sürmüş olması onun 
ilmi ciddiyetinden kaynaklanmaktadır. 

Ebü Hanife'nin ilminin bütün hadisle
ri ihata etmediği de bir gerçektir. An
cak onun hadislerin nasih ve mensuhu
nu çok iyi bildiği , Hz. Peygamber' in ha
yatını ve hadisleri öncelik-sonralık açı
sından inceleyerek özellikle son dönem
de söylenen hadisleri esas aldığı belirti
lir. Bu anlayış, hayatın değişmesi ve fık
hi hükümterin bu değişikliğe belli ölçü
de uyum sağlaması gerektiği fikrinin so
nucudur. Ebü Hanife'nin, birbiriyle çatı
şan hadisleri uzlaştırmaya çalışmaktan 
çok nesih fikrini tercih etmesi de bu an
layışın ürünüdür. Fetva verdiği bir konu
da görüşüne aykırı bir sahih hadis nak
ledildiğinde de tereddütsüz onu almış 
ve kendi ictihadından vazgeçmiştir. Ebü 
Hanife mürsel hadisleri de delil olarak 
kullanmıştır (Leknevi , er· Re( ve't -tekmfl, 
s. 23) . Hatta sahabenin mürsellerini baş

kalarının müsnedlerinden üstün tutmuş
tur. Ebü Hanife ahad hadisi Kur'an ' ın 

genel ve zahiri hükümleriyle, İslam fık
hında yerleşik genel ilkelerle, kavli veya 
fiili meşhur sünnetle, hatta bazan da 
sahabe ve tabiinden gelen ortak uygu
lama ile karşılaştırarak değerlendirir, 

arada çatışma olduğunda genelde daha 
kuwetli gördüğü ikinci grup delillerle 
amel ederdi. Geniş bir topluluğun önün
de vuku bulması veya sık sık tekrarlan
ması sebebiyle çoğunluk tarafından bi
linmesi, uygu lanması ve rivayet edilme
si gereken bir konuda (umGmü'l-belva) 
varid olan ahad haberi şaz bir görüş say
ması da bu anlayışın sonucudur. Ancak 
bu metodolojisinin iyi kavranamadığı du
rumlarda hadisle amel etmediği veya 
kıyası hadisten öne aldığı gibi tenkitle
re de muhatap olmuştur. Ebü Hanife 
daha hayatta iken kıyası hadise takdim 
etmekle suçlanmış, fakat kendisi ya biz-
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zat ithamda bulunanlara nasıl ictihad 
ettiğini anlatarak veya böyle söyleyen
Ierin iftirada bulunduğunu ileri sürerek 
bu itharnları reddetmiş, nas bulunan 
yerde kıyasa ihtiyaç duyulmayacağını bil
dirmiştir. Ebü Hanife'nin bazı ictihadla
rı. onun kıyası , ravisi fakih olmayan ha
ber-i vahide tercih ettiğini, Kur'an' ın açık 

ve özel hükümlerini (nas) ve genel ilke
Ierini haber-i vahidle nesh ve tahsis et
mediğini, rivayet ettiği hadise aykırı dav
ranan ravinin hadisini delil almadığını 

göstermekteyse de bunu Ebü Hanife'nin 
genel bir metodu olarak belirtmek yan
lış olur. Çünkü aksini gösteren idihad
larının sayısı da bir hayli fazladır. Onun 
kıyası hadise takdim etmediği, aksine 
hadisi kıyasa takdim ettiğine dair icti
hadlarında pek çok örnek bulmak müm
kündür. Ebü Hanife haber-i vahidleri 
delil almış, zayıf da olsa hadisi tercih 
etmiş, ancak nas bulunmayan yerde kı

yasa gitmiştir. Ne var ki çok kıyas ya
pan bir alim olarak tanınmıştır. Üzerin
de ashabın ittifak ettiği tek bir görüşün 
bulunmadığı yerlerde onların farklı gö
rüşlerinden kıyasa uygun olanını tercih 
etmesi, bunun yanında tabiin dönemi de 
dahil sonraki alimierin görüşleriyle ken
dini bağlı hissetmeksizin ictihad etme
si, gerek sahabe gerekse tabiinin icmaı
nı . ayrıca sahabi görüşünü delil olarak 
kullandığının göstergesidir. Bunların bu
lunmadığı yerde kıyasa giden Ebü Ha
nife, eğer kıyas sonucu vardığı hüküm 
genel olarak dinin ruhuna, genel pren
sip ve amaçlarına uygun düşmezse ilk 
bakışta görülmeyen, ancak biraz düşün
mekle bulunabilecek olan müessir illeti 
kavrayarak ve daha kuwetli bir delile 
dayanarak istihsan metoduyla ictihad
da bulunmuştur. Bu açıdan istihsanla 
elde edilen hükmü almak, kıyasla varı
lan hükümden daha kuwetlisine dön
mek demek olur. Zira kıyas ispat edici 
değil ancak hükümleri ortaya çıkarıcı

dır. Halbuki istihsan yapılarak ulaşılan 
hükmü diğer şer'i deliller takviye etmek
te ve bu hüküm kıyasa göre gerçeğe da
ha yakın görünmektedir. 

Ebü Hanife'nin ictihad metodu, yetiş
tirdiği öğrencilerin bizzat yaptıkları icti
hadlardan da anlaşılır. Bunların içinde 
Ebü Yüsuf, Züfer b. Hüzeyl gibi kıyasta 
ileri bir dereceye ulaşanlar bulunmak
tadır. Talebelerinden Muhammed b. Ha
san ' ın naklettiğine göre Ebü Hanife'nin 
öğrencileri yaptıkları kıyasları onunla 
tartışıriardı; fakat o, "Ben istihsan ya
pıyorum" deyince hiç kimse kendisine 

yetişemezdi (Muvaffak b. Ahmed el-Mek
ki, s. ı 79) . Çünkü Ebü Hanife meseleler 
arasındaki açık veya gizli illetleri bulur, 
onları kolayca kavrardı. Ayrıca halkın 

muamelatını da göz önünde bulundu
rur, dinin temel ilke ve esaslarına aykırı 
olmadığı sürece bunları delil olarak alır
dı. Ebü Hanife asla zorluk taraftarı de
ğildi. 

Ebü Hanife'nin fıkhında şahsiyetinin, 
içinde bulunduğu dönem ve şartların, 

şahsi görüş ve temayüllerinin, re'y ve 
ictihad anlayışının , ilmi muhitinin. ders 
aldığı ve görüştüğü alimierin belli bir 
tesiri mevcuttur. Aynı tesir, onun görüş 
ve öğretisi etrafında sonradan oluşan 
Hanefi mezhebi için de söz konusudur. 
Ebü Hanife'nin fıkhında, dönemlerinde 
Irak'taki re'y ekolünün temsilcisi duru
munda olan İbrahim en-Nehai ve Ham
mad b. Ebü Süleyman'ın derin izlerini 
bulmak mümkündür. Ancak bu durum. 
aralarında Şah Veliyyullah ed-Dihlevi'
nin de bulunduğu (f1üccetullahi'l- baliga, 

ı . 4 ı 9) bir kısım alimi, onun fıkhının İbra
him en-Nehafnin fıkhından farklı olma
dığı kanaatine de sevketmiştir. İlk dö
nemlerinde hacası Hammad'ın ve bu se
beple İbrahim en-Nehai'nin çizgisini bü
yük ölçüde korumuş olduğu doğrudur. 
Ancak hocasının ölümünden sonraki otuz 
yıl içinde hadis ve re'y ekallerinin birbi
rine kısmen yaklaşması sebebiyle hadis 
ekolüyle ve hadisçilerle de ilişki kurmuş, 
Mekke. Medine ve Ehl -i beyt fıkhından 
faydalanmış, devrindeki birçok yetişkin 
ilim adamıyla görüş alışverişinde bulun
muştur. Böylece İslam ümmetinin mev
cut fıkhi mirasını değişik kanallardan 
özümseme, farklı temayül ve bakış açı
larını kendi şahsi birikim, metot ve ka
biliyetiyle mezcederek bunlardan bir sen
teze varma imkanı bulmuştur. 

Ebü Hanife'nin ticaret hayatının için
de bulunması , insanların problem ve ih
tiyaçlarını yakından tanıması da idihad
larının kabul ve uygulama şansını art
tırmıştır. öte yandan onun farklı kültür 
ve gelenekiere sahip çeşitli grupların kar
ma bir halde yaşadığı Irak bölgesinde 
yetişmiş olması , Hicaz bölgesinde hakim 
geleneksel sosyal yapı ve anlayıştan da
ha az etkilenmesine, birçok konuda ör
fü ve içtimal vak'ayı esas alan farklı yo
rum ve ictihadlara sahip olmasına zemin 
hazırlamıştır. Hanefi mezhebinin Arap
lar dışındaki müslümanlar arasında yay
gınlık kazanmasının bir sebebi de bu ol
malıdır. Denilebilir ki Ebü Hanife, hoca
ları ve önceki nesiller tarafından kendi-



sine intikal ettirilen fıkhf kuralları, gö
rüşleri. ayet ve hadislerle ilgili yorumla
rı içinde bulunduğu ortam, insanların 

ihtiyacı ve dinin genel ilke ve amaçları 
açısından yeniden değerlendirme, sınırlı 
naslarla sınırsız olaylar, naklin hükmü ile 
aklın yorumu, hadisle re'y arasında ma
kul bir ahenk kurma imkanını yakalamış

tır. EbO Hanife'nin örf ve adeti, Kur'an'ın 

genel ilkelerini, kamu yararını gözetme
si ve istihsanı sıkça kullanması bu gay
retin sonucudur. EbO Hanife, ticarı mu
ameleleri açıklık ve belirlilik, faizden uzak 
olma, örf ve ihtiyaca uygunluk, dürüst
lük ve güven şeklinde dört temel üzeri
ne oturtmuş, ticarı hukukta olsun borç
lar, aile ve kamu hukukunda olsun şah
sf teşebbüs ve sorumlu luğu, kişi hak ve 
hürriyetlerini ilke edinmiştir. Onun, bu
IOğa ermiş kızın velisiz evlenebileceği, 

sefihin ve borçlunun ehliyetinin kısıtla

namayacağı, vakfın bağlayıcı olmayaca
ğı gibi fıkhf görüşleri bu anlayışının so
nucudur. 

EbO Hanife, kendi dönemine kadar 
geçen sürede oluşan ve nasların yoru
mu mahiyetinde olan kuralları gerekti
ğinde yeniden ifade etmiş, bazan da ku
ralı değiştirmek yerine ferdi ihtiyaç ve
ya zarureti giderebilmek için birtakım 
fıkhf çözüm ve çareler önermiştir. Ancak 
bulduğu bu çareler çok sınırlı bir alan
da ve belli ölçüde uygulanmış olup hiç
bir zaman ana kuralı işlemez kılacak ve 
kanuna karşı hile teşkil edecek mahiyet
te değildir. Hanefi mezhebinin teşekkü
lü sürecinde geliştiriJip üretilen ve lite
ratürde "hfle-i şer'iyye " olarak terimie
şen (bk. HiYEL) hukuki çözümlerin bütü
nüyle EbO Hanife'ye isnat edilmesi doğ
ru olmadığı gibi onun bu konuda mOs
takil bir kitap (Kitabü ' l-f:fiyel) yazdığı ri
vayeti de doğru değildir. EbO Hanife'nin 
fıkhının bariz özelliklerinden biri de hu
kuki objektifliği esas alması, kötü kasıt 
ve niyet araştırmasında, sebep-sonuç 
bağlantısını kurmada makul bir sınırı 

aşmamasıdır. Hükümlerin hukuki tara
fını uhrevf hayata ilişkin dinf yönünden 
ayrı mütalaa ettiğinden, işin dinf ve vic
danı tarafı fertlere ait olmak üzere be
şerf ilişkilerde objektif ölçüleri kullan
mıştır. Bu metodu gereği bazı fetvaları 
diğer hukuk ekollerince, hatta öğrenci
lerince tenkit edilmiştir. 

EbO Hanife'nin fıkhının dayandığı esas
lar. sonraki nesillere mensup Hanefi fa
kihleri tarafından, mevcut fetva ve icti
hadlar göz önüne alınarak tesbit edil
meye çalışılmış olmakla birlikte Hanefi 

ekole göre yazılan usul kitaplarındaki 

metodolajik kural ve görüşlerin EbO Ha
nffe'ye ait oluşu her zaman kesinlik ta
şımaz. Mezhep müdafaasına, mevcut ic
tihadların izah ve sistemleştirilmesine 

dair bu kuralların bazı istisnalarının ola
cağı da açıktır. EbO Hanife, ictihad usu
lünün ve fıkhının dayandığı esasların ka
tı bir uygulayıcısı olmayıp meselenin ko
num ve mahiyetini, gerektiğinde farklı 
yönlerini göz önünde bulunduran farklı 
fetvalar da vermiştir. Fıkhının kuralcı de
ğil de meseleci tarzda doğması , Hanefi 
mezhebinin hayata ve insanların ihtiyaç
larına uygun bir yapıda gelişmesiyle so
nuçlanmıştır. Öte yandan onun belli bir 
delil ve anlayışın ürünü olarak ileri sür
düğü bir görüşün, ileriki devirlerde ya
zılan Hanefi eserlerinde yeni nakli ve 
aklf delillerle desteklendiği ve neticede 
EbO Hanffe'nin, bütün bu delil ve yo
rumlar sonucu o görüşe sahip olduğu 
şeklinde bir ifade kazandığı da söylene
bilir. 

EbO Hanife, sahabe ve tabifn dönemin
de Irak bölgesinde oluşan zengin ilmf 
ve fikri gelişmeyi hocaları ve görüştüğü 
çeşitli alimler vasıtasıyla yakından tanı
ma ve kavrama imkanı bulmuştur. Et
rafında seçkin ve dirayetli öğrencilerin 
oluşturduğu ders halkası da bir bakıma 
önceki kuşaklardan devralınan bu zen
gin mirası , gelişen şartlara ve çoğalan 
fıkhf meselelere paralel olarak yeniden 
değerlendirip sistemleştiren geniş ta
banlı bir ictihad şOrası fonksiyonu gör
müştür. O dönemin fıkhf zenginliği ise 
genelde EbO Hanife'ye değil bölgeye nis
bet edilerek "Irak fıkhı" olarak anılır. İki 
meşhur öğrencisi EbO Yusuf ile imam 
Muhammed'in yazdığı eserler sayesin
de ileriki nesillere aktarılma şansını bu
lan bu fıkhın içinde EbO Hanife'nin öğ
rencilerinin yanı sıra Osman el-Bettf, İbn 
Şübrüme, İbn EbO Leyla gibi çağdaşı fa
kihlerin görüşleri de yer alır. Ancak bu 
dönemde oluşan fıkhi birikim, hem Os
tat olması hem de görüşlerinin ağırlığı 
sebebiyle ileriki asırlarda EbO Hanife'
nin adına nisbetle "Hanefi mezhebi" ola
rak anılmaya başlanmıştır. Irak fıkhının 
mezhep olarak teşekkülünde ise bölge
sel ve tarihi şartların yanı sıra fıkhf me
selelerin ve çözümlerinin sistemleştiri

Jip belli bir kural ve metodolojiye kavuş
turulmuş olmasının da önemli payı var
dır (bk. HANEFI MEZHEBi). Bu sebeple EbO 
Hanife, devrindeki fıkhf birikimi ve dü
şünceyi parça parça fer'i meseleler ve 
çözümler görünümünden çıkarıp belli öl-
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çüde sistemleştirdiği, yeni olay ve me
selelerin fıkhf çözümüne de imkan ve
ren bir bütünlük kurmaya çalıştığı için 
dönemindeki fıkıh ilminin gelişiminde 

etkin bir rol oynamıştır. Ancak bu geli
şimde, etrafındaki ders halkasını oluş

turan EbO Yusuf, imam Muhammed, Zü
fer gibi her biri bağımsız müctehid sa
yılabilecek vasıftaki seçkin arkadaş ve 
öğrencilerinin, hem hocalarının sağlığın

daki hem de onun vefatından sonraki 
fıkhi gayret ve faaliyetlerinin de önemli 
payı vardır. 

EbO Hanife'nin fıkhf düşüncenin ge
lişmesine olan büyük katkısı , diğer mez
hep imamları ve islam alimlerince de de
ğişik üsiOplarda ifade edilmiştir. İmam 
Şafıi'nin, fıkıhla meşgul olan bütün alim
lerin EbO Hanife'ye teşekkür borçlu ol
duğunu dile getiren meşhur sözü ("İn
sanlar fıkıhta Ebu Hanife'nin iya.J.idir", 

İbn Abdülber, s. 136) onun fakihler nez
dindeki itibarını anlatmaya kafidir. 
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li MusTAFA UzuNPOSTALcı 

Akaide Dair Görüşleri. Havaric, Ceh
miyye, Mu'tezile, Müşebbihe, Kaderiy
ye, Cebriyye, Mürcie ve Şla ' nın birer iti
kadl mezhep olarak teşekkül etmey(i! 
başladığı bir dönemde yetişen Ebü Ha) 
nlfe, akaid ve ketama dair görüşleriy
le Ehl -i sünnet akldesinin oluşmasına 
zemin hazırlayan alimlerdendir. Özellik
le Basra'da ilahi sıfatlar. kader, mürte
kib-i kebire ve tekfir gibi ilk dönemin 
belli başlı akaid meseleleri üzerinde de
ğişik görüşlere mensup alimlerle yaptı
ğı tartışmalarda islam ümmetinin ço
ğunluğu tarafından benimsenen itikadi 
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ilkeleri ortaya koymuş ve bunları güçlü 
delillerle savunmuştur. Çağdaşları ara
sında Ca'd b. Dirhem. Cehm b. Safvan. 
Vasıl b. Ata, Amr b. Ubeyd, Abdülkerim 
b. Acred, Zürare b. A'yen ve Şeytanüt
tak gibi değişik görüşleri savunan ilk 
kelamcılar yer alır. Bunlardan özellikle 
Cehm b. Safvan, Amr b. Ubeyd ve Şey
tanüttak ile yaptığı tartışmalar tabakat 
kitaplarında kısmen de olsa nakledilmiş
tir. Hariciler'den Yezid b. Eban er-Reka
şi, Şia'dan Hişam b. Hakem, Mu'tezile'
den Dırar b. Amr ve Ebü' 1- Hüzeyl el-Al
laf da Ebü Hanife'nin yaşadığı dönemi 
kısmen idrak eden önemli alimlerden 
bazılarıdır. 

Ebü Hanife'nin ketarn metoduna kar
şı takındığı tavırla ilgili olarak kaynaklar
da yer alan farklı bilgileri üç grupta top
lamak mümkündür: 1. Ebü Hanife ke
lam ilmiyle uğraşmayı farz-ı kifaye ka
bul etmiş, ilmi hayatına itikadi konular
la ilgilenerek başlamış, Küfe ve Basra 
gibi ilmi muhitlerde kendisini yetiştirip 
seçkin bir ketarn alimi olmuş ve hayatı 
boyunca bu konudaki çalışmalarını sür
dürmüştür. Nitekim imam Şafii, Ebü Ha
nife'yi ketarn ilminin kurucusu olarak 
kabul etmiş (Taşköprizade, ll , 67). Bağda

di onun fakihler içinde Ehl-i sünnet ke
lamcılarının ilki olduğunu belirtmiştir 

( UşQlü 'd - dfn, s. 308). Daha sonra ibnü's
Sübki, Muhammed Murtaza ez-Zebidi, 
Beyazizade Ahmed Efendi gibi alimler 
de bu görüşü benimsemiş, çağdaş ya
zarlardan M. Zahid Kevseri, Ali Sami en
Neşşar ve inayetullah iblağ aynı kana
ati paylaşmışlardır. 2. Ebü Hanife ön
ce ketarn ilmiyle ilgilenmiş, ancak daha 
sonra ashabın itikadl meselelerle meş
gul olmadığını düşünerek arneli konu
larda halkın karşılaştığı problemierin çö
zülmesini daha önemli görmüş ve bir 
daha uğraşmamak üzere ketarn ilmini 
terkedip fıkha yönelmiştir (Muvaffak b. 
Ahmed ei-Mekki, s. 5 I -53; Al i Abdülfettil.h 
el -Mağribi , s. 2 ı ). 3. Ebü Hanife, kela
mı öğrenilmesi caiz olmayan ilimlerden 
kabul edip başta oğlu Hammad olmak 
üzere öğrencilerine bu ilimle uğraşma

yı yasaklamış, insanlara ketamın kapısı

nı aralayan Amr b. Ubeyd'in yanı sıra 
biri tenzihte, diğeri teşbihte olmak üze
re iki aşırı ucu temsil eden Cehm b. Saf
van ile Mukatil b. Süleyman'a lanet oku
muştur (Kadi Abdülcebbar, s. 266 ; Terni
m i , I, I 13) 

ilk iki görüş birbirine oldukça yakın
dır. Her ikisinde de Ebü Hanife'nin iti
kadi tartışmalara girdiği ve henüz oluş-

ma döneminde bulunan kelam ilminin 
ilk temsilcileri arasında yer aldığı belir
tilmektedir ki isabetli görünen de bu
dur. Ebü Hanife'ye itikadi konulara iliş

kin bazı r isalelerin nisbet edilmesi ve fı
kıh sisteminde re'ye ve kıyasa başvu

rup bir anlamda akılcılığı benimsernesi 
onun kelami bir nosyona sahip olduğu
nun delilleridir. Hayatının belli bir dö
neminden sonra fıkhi konularla fazlaca 
meşgul olması . itikadi meselelerle ilgi
lenmeyi caiz görmemesinden değil aka
ide dair temel esaslara ilişkin görüşleri

ni ortaya koyduktan sonra bu alandaki 
çalışmalara fazla ihtiyaç duymamasın
dan, ayrıca çözüm bekleyen fıkhi mese
lelerin çokluğundan kaynaklanmış olma
lıdır. Vefatından önce öğrencilerine yap
tığı tavsiyeleri ihtiva eden el- Vaşıyye 
ile er- ilisale'sinin itikadi meselelere da
ir olması kelami konularla ilgisini kes
mediğini gösterir (İnayetullah iblağ, s. 
21 ). Ebü Hanife' nin, ashabın itikadi ko
nularda tartışmaya girmemesinden dola
yı akaid meseleleriyle uğraşmayı terket
tiğine dair r ivayete gelince bunun sahih 
olması uzak bir ihtimaldir. Zira el- <Alim 
ve'l-müte callim'de tamamen aksi bir 
görüşü savunmuştur. Burada belirtildi
ğine göre Ebü Hanife ashap dönemin
deki şartların değiştiğini görmüş, islam 
dünyasında çeşitli siyasi ve fikri geliş
melerin meydana gelmesi sebebiyle iman 
esaslarının belirlenmesi için akaid ko
nularının incelenmesini zaruri görmüş
tür. Ashap döneminde müslümanlar ara
sında akaide dair bir ihtilaf bulunmadı
ğı halde hicri ı. yüzyılın sonlarından iti
baren ortaya çıkan ihtilaflar neticesin
de değişik görüş sahiplerinin birbirini 
tekfir edip öldürmeyi caiz görmesi, Ebü 
Hanife'ye göre itikadi esasların Kur'an-ı 
Kerim· e ve sa hi h hadisiere başvurula
rak kesin delillerle belirlenınesini zorun
lu hale getirmiştir (el-'A lim ve'l-müte 'al
lim, s. ı 1-12) . Bu da onun kelam ilmiyle 
uğraşmayı doğru bulmadığına ilişkin ri 
vayetlerin sahih olma ihtimalini zayıflat
maktadır. Bu rivayetlerin doğru olabile
ceğini kabul eden alimiere göre ise Ebü 
Hanife'nin meşgul olmayı uygun bulma
dığı kelam Kur 'an ve Sünnet'e dayan
mayan, buna karşılık yabancı kültürler
den etkilenen veya hakkı değil batılı sa
vunmayı hedef alan ve ne olursa olsun 
muarızın görüşlerinin mutlaka yanlış ol
duğunu gösterıneyi amaçlayan itikadi 
tartışmalardır. Sonuç olarak Ebu Hanife 
mutlak manada ketarn ilmi aleyhinde 


