
Ahter Cemal Lokman es-Seyyid Şıddi]f_ 
lfasan !jan el-Kannevci: Ara,ühü'I-i'ti
]f_adiyye ve mev]f_ıfuhu min 'a]f_ideti's
Selef (1409, Mekke, Camiatü ümmi'l-ku
ra; Riyad 1417/1996) ismiyle birer doktora 
tezi hazırlamıştır. Muhammed İctiba Ned
vi de el-Emir Seyyid Şıddi]f_ lfasan Ijfın: 
lfayfıtüh ve fışfıruh (Dımaşk 1999) adlı 
Urduca bir kitap yazmıştır. 
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Iii ABDÜLHAMİT BiRIŞIK- A. CüNEYT EREN 

Fıkhi Görüşleri. XIX. yüzyılda Hint alt kı
tasında Hanefi mezhebi başta olmak üze
re fıkıh mezheplerine karşı mücadelesiyle 
tanınan Ehl-i hadis ekolünün öncülerin
den Sıddik Hasan Han, hem bu coğrafya
da hem İslam dünyasının diğer bölgele
rinde ekolün akaid ve fıkıh anlayışının yay
gınlaşmasında etkili olmuştur. Şah Veliy
yullah ed-Dihlevi'nin babası tarafından ku
rulmuş olup XVIII. yüzyıldan itibaren Hint 
alt kıtasındaki farklı düşünce hareketleri
ne kaynaklık eden Rahimiyye Medresesi'n
de eğitim gördüğünden düşüncelerinde 
Dihlevi ve öğrencilerinin önemli etkisi var
dır. Ancak Hasan Han önce Bopal'de, ar
dından Mekke ve Yemen'de görüştüğü Ye
menli alimierin yanı sıra elde ettiği kitap
ları sayesinde Şevkani, Muhammed b. Ab
dülvehhab ve İbn Teymiyye'nin fikirlerini 
öğrendikten sonra Selefi-Hanbeli gelene
ğine, hatta Zahiriliğe daha yakın bir anla
yışı benimsemiştir. 

Şirk, bid'at ve taklidi üç büyük sapkın
lık olarak nitelendiren Sıddik Hasan fıkıh 
alanında yazdığı eserlerinde iki konuyu sü
rekli vurgular: Birincisi, Kur'an ve hadis 
metinlerinin mutlak otorite kabul edilme
si ve re'y ictihadının tamamen devre dışı 
bırakılması, ikincisi taklidden ve mezhep 
bağlılığından kurtulmanın gerekliliğidir. Sıd

dik Hasan Han'a göre Ehl-i kitabın, özellik
le de yahudilerin dinleri konusunda tef
rikaya düşmelerinin ve sonuçta mensup 
oldukları dinin tahrif edilmesinin sebebi 
re'ydir. Aynı tehlike ilk üç nesilden sonra 
müslümanlar için de söz konusu olmuş, ilk 
nesillerde tefrikaya sebep olmayan dinde 
ihtilaf, re'yin müstakil bir hüküm kayna
ğı olarak kullanılmaya başlandığı sonraki 
nesillerden itibaren bir tefrika sebebi ha
line gelmiştir. Bu olumsuz gelişmede en 
büyük pay re'yin sonucu olarak ortaya çı
kan mezheplere aittir. Çünkü mezhepler 
sünnete bağlılık yerine taklidi yaygınlaş
tırmak suretiyle dini meselelerde tefrika
ya yol açan ve bu yüzden haram olan ih
tilafı körüklemişlerdir. Dolayısıyla mezhep
lerin ve taklit düşüncesinin ortaya çıkışını 
bir tahrif unsuru olarak gören Hasan Han, 
mezhep mukallidlerini birçok ayette ge
çen "Ailah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen
ler" ya da "dinde ihtilafa ve tefrikaya dü
şenler" şeklindeki ifadelerin kapsamında 
değerlendirir ( ed-Dinü'l-l]iiliş, III, 308-319; 
Delflü'Halib, s. 185-206); bu arada, "Üm
metimin ihtilafı rahmettir" ve "Ashabım 
yıldızlar gibidir" anlamındaki hadislerin 
hem rivayet bakımından ciddi zaaflar ta
şıdığına hem de ihtilafı tasvip ve taklidi 
tecviz anlamı içermediğine dikkat çeker 
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(Delflü't-talib, s. 207-215) Ona göre bütün 
müslümanların sapkınlık üzerinde birleş
meyeceğini, Allah'ın yardımının cemaat 
üzerinde olacağını ve bu cemaatten ayrı
lan bütün yolların cehenneme götüreceği
ni ifade eden hadiste (Tirmizi. "Fiten", 7) 

ve yetmiş üç fırka hadisinde (İbn Mace, 
"Fiten", 17) işaret edilen, örnek alınması 
gereken ve kurtuluşa erecek olan tek ce
maat (fırka-i naciye) Ehl-i hadis'tir. IV. (X.) 
yüzyılda ortaya çıkan fıkıh mezheplerine 
müntesip fakihler, özellikle de kendi yaşa

dığı dönemde Hindistan'da yaygın oldu
ğu üzere aşırı mezhep taassubuna sahip 
olanlar bu kapsamda değerlendirilemez 
(a.g.e., s. 187-194, 202-204) . Bununla bir
likte Sıddik Hasan Han, Zahiriler başta ol
mak üzere Ehl-i hadis'in yolundan giderek 
taklidi terkedip sünnete tabi olan bütün 
alimleri ve ilim ehli mütekaddimin sufileri
ni de ilim ve amel bakımından örnek alın 

ması gereken seçilmiş zümre içinde gö
rür (ed-Dinü'l-l]alis, III. 356-357). 

Bütün mezhep mukallitlerini kapsayan 
genel ifadeler kullanınakla birlikte Hasan 
Han'ın mezheplere yönelik eleştirilerinde 
daha ziyade Hint alt kıtasında etkili olan 
Hanefi mezhebini hedef aldığı anlaşılmak
tadır. Hasan Han, mezhepleri ilke olarak 
tamamıyla reddetmenin yanı sıra uygula
mada onları sünnete bağlılıkları açısından 
değerlendirir ve Hanefi mezhebini bu açı
dan en zayıf ve re'ye en fazla önem veren 
mezhep olmakla itharn eder. Hanbeli, Şa
fii ve Maliki mezhepleri ise sırasıyla sün
nete bağlılık yönünden daha makbul ve 
muteberdir. Ebu Hanife dahil olmak üze
re mezhep imamlarını mezheplere yöne
lik eleştirilerinin dışında tutmaya özen gös
teren Sıddik Hasan Han onların nasları esas 
alarak ictihad ettiklerini, re'ye dayalı bir fı
kıh üretmediklerini ve taklide karşı olduk
larını vurgular. Bununla birlikte Ebu Ha
nife'nin hadis konusunda zayıf olduğu ve 
Arap dilini hakkıyla bilmediği kanaatinde
dir. Öte yandan fıkıh mezheplerinin dörtle 
sınıriandıniması anlayışına itiraz ederek 
İbn Huzeyme, Süfyan es-Sevr! ve Taberi 
mezheplerinin de sünnete uydukları ölçü
de en az dört mezhep kadar muteber ol
duklarını, ancak bir bütün halinde herhan
gi bir mezhebi tercih etmenin hiçbir da
yanağı bulunmadığını belirtir ( ed-Dinü '1-
l]aliş, III, 350, 357; Ebcedü'l-'ulüm, II, 402; 
III, 122, 159-160) . Ona göre müctehidle
ri taklide ihtiyaç duyulmasının sebebi ilk 
dönemlerde sahih hadislerin ve asarın ted
vin edilmemiş olmasıdır. Daha sonra ted
vin edilen hadis kitapları her seviyedeki 
müslümanın dini bilgi ihtiyacını karşılamak 
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için yeterlidir (Ebcedü'l-'ulam, Il, 403). As
lında şer'i delillerden hüküm çıkarmanın 
yollarını öğreten, dolayısıyla ictihad mele
kesi kazandırması beklenen fıkıh usulü 
amacından uzaklaşarak müctehid derece
sindeki fakihleri mukallit durumuna düşü
ren, naslardan uzaklaştırıp re'ye mahkUm 
eden ve yalnızca eskilerin görüşlerini ak
taran bir ilim haline gelmiş, kuralları tartı
şılmaz, kesin doğrular olarak telakki edilir 
olmuştur. İrşfıdü'1-fu]J.Cılün muhtasarı olan 
ljuşu1ü'1-me'mı11 adlı eserinin girişinde 
Şevkani'nin bu konudaki eleştirilerini aynen 
tekrarlayan Sıdd1k Hasan Han (Huşülü 'l

me'mül, s. 3-6; Şevkanl, s. 15-16), ansiklo
pedik bir nitelik taşıyan Ebcedü '1-'ulCım'

da ise fıkıh usulü hakkındaki genel kana
atleri aktarır ve yalnızca Ehl-i hadis'in bu 
alanda zayıf kaldığı iddiasına itiraz ede
rek en iyi fıkıh usulü eserinin Şevkani'nin 
kitabı olduğunu vurgular (II, 70-78) . Bir di
ğer eleştiri konusu da bazı tabakat müel
liflerinin mezhep taassubuyla kendilerin
den olmayanları öyleymiş gibi gösterme
leridir. Esasen mezhep imamlarının çoğu 
mukallit olmayıp müstakil görüşlere sa
hip müctehidlerdir; ancak fitne endişesiy
le başkasına intisap etmeyi veya bir mez
hebe nisbet edilmelerini kabullenmek du
rumunda kalmışlardır (a.g.e., II, 404-405). 

İcma ve kıyas konusunda DavCıd ez-Za
hiri ve Şevkani'nin çizgisini sürdüren Sıd
dlk Hasan Han'a göre sahabe icmaı hüc
cet olmakla birlikte mutlak olarak icmaı 
ve kıyası şer'! delil kabul etmenin hiçbir 
dayanağı yoktur. Ayrıca sahabeden sonra
ki nesillerde icmaın gerçekleşmesi aklen 
imkansız olduğu gibi fiilen de vaki değil
dir. Bu yüzden inkarı küfrü gerektirmez 
(a.g .e. , Il, 405; Huşülü'l-me'mül, s. 66-74; 

el-İk lfd, s. 279, 294-305). Kıyası reddeden 
Nazzam ve DavCıd ez-Zahiri gibi alimierin 
doğru anlaşılması gerektiğini belirten Sıd
dlk Hasan Han fıkhl kıyası kesin şekilde red
deder. Ancak nassın kapsamına girmekle 
birlikte açıkça zikredilmeyen hususların 
nassa ilhakı niteliğindeki istidlal türleri
nin . kıyas olarak nitelendirilmesinin yanlış 
olduğunu, bir mezhebe taassup derece
sinde bağlı olmayan fakihlerin bütün fık
hl meselelerin hükmünü bu yolla Kur'an 
ve Sünnet'te bulabileceklerini belirtir. Al
lah'ın dinini tamamladığını ifade eden ayet
ler buna işaret etmektedir (Huşülü'l-me'
mül, s. 159-160; el-İklfd, s. 315-317). Fıkhl 
görüş ve fetvalarında sık sık istishabü 'I-hill 
ilkesine başvuran Sıddlk Hasan Han, mas
lahatlar ve ahkamın değişmesi hususunda 
daha ziyade Şah Veliyyullah edcDihlevl'nin 
eserlerine atıfta bulunur. 

96 

Sıddlk Hasan Han'ın fıkıh anlayışı ve gö
rüşlerinde XIII. (XIX.) yüzyılın müceddidi ve 
asrın müctehidi olarak nitelendirdiği Şev
kani'nin önemli etkisi vardır. Fetvalarında 

genellikle onun görüş ve yaklaşımlarını ak
tarır (Delflü't-talib, s. 6). Fıkıh alanındaki 
eserlerinin bir kısmı onun eserleri üzeri
ne yapılmış şerh ya da ihtisar çalışmala
rıdır. Ayrıca Şah Veliyyullah ed-Dihlevl, Ta
kıyyüddin İbn Teymiyye, İbn Kayyim el
Cevziyye, İbn Hacer el-Askalanl, Ferra el
Begavl ve Muhammed b. Abdülvehhab da 
sık sık görüş ve eserlerine başvurduğu 
illimlerdir. Alimierin kısa biyografilerine yer 
verdiği Ebcedü'1-'u1Cım'da Şevkanl. İbn 
Teymiyye, İbn Kayyim el-Cevziyye ve İbn 
Abdülvehhab'a oldukça uzun yer ayırma
sı dikkat çekicidir. Her ne kadar kendi ki
taplarında delile dayalı bir fıkıh anlayışını 
benimsediğini, bu yüzden geçmiş fukaha
nın görüşlerine delillerle irtibatı açısından 
güçlü ya da zayıf olduklarını göstermek 
amacıyla yer verdiğini belirtmişse de (De
lflü't-talib, s. 10; er-Rauzatü'n-nediyye, 1, 
49) çağdaşları tarafından Şevkani ve İbn 
Teymiyye'yi taklit edip delillerinin zayıflı
ğına bakmaksızın onların görüşlerini ay
nen benimsediği belirtilerek eleştirilmiş
tir. Eleştirenierin başında Dihlevl ekolüne 
mensup Hanefi hadis alimi Abdülhay el
Leknevl gelir. Sıddlk Hasan Han'a saygı gös
termekle birlikte görüşlerini tenkit ama
cıyla pek çok eser kaleme alan Leknevl, 
eleştirilerinin onu çok rahatsız ettiğini ve 
görüşlerini inatla savunmaya teşvik ettiği
ni öğrenince bu konuda bir şey yazmama
ya karar verir. Ancak Sıddlk Hasan Han'ın 
yakın arkadaşlarından birinin Ebfı Abdün
nasir takma adıyla kendisine yönelik bir 
reddiye yazması üzerine (Şifa' ü'l-'ay 'am
ma euradehü 'ş-Şeyl] 'Abdüll:ıay, Delhi 
1297) o da İbrfızü '1-gayyi'1-vfı]fi' ii Şi
ta'i'1-'ay adlı bir kitap yazarak (Salah Mu
hammed Ebü'l-Hac tarafından Nakdü ev
hami Şıddlk Hasan /jan adıyla neşredil
miştir, Arnman 1421/2000) Sıddlk Hasan 
Han'a yönelik eleştirilerini özetler ve bu 
karşılıklı reddiyeler Leknevl'nin vefatına ka
dar devam eder (Leknevl, s. 13-18; Veliy
yüddin ed-Nedvl, s. 304-309). Hz. Peygam
ber'in kabrini ziyaretin bid'at olduğu, kas
ten terkedilen namazların kaza edilmeye
ceği, başkasının küçük ya da büyük abctest 
bozduğu durgun sudan abctest alınabile
ceği, ticaret mallarından zekat verilmeye
ceği gibi fıkhl görüşlerinin yanı sıra Sıddlk 
Hasan Han'ın başta EbCı Hanife olmak üze
re birçok alim hakkındaki olumsuz kanaat
leri ve eserlerinde aktardığı tarihi malCı
mat da eleştiri konusu olmuştur. Ebfı Ha-

nlfe ve mezhebine yönelik ağır ithamlar
da bulunmasına rağmen namazlarını Ha
nefıler gibi kılmasını hayretle karşılayan Ab
dülhay el-Hasenl'nin onun yakın arkadaşı 
Zülfikar Ahmed el-Hüseynl el-Malevi'den 
aktardığına göre Sıddlk Hasan Han, ölü
müne yakın fıkıh ve tasavvuf imamları hak
kındaki olumsuz kanaatlerinden dolayı töv
be etmiş, bu pişmanlığını, Abdülkadir-i Gey
lani'nin Fütıl]J.u'l-gayb adlı eserinin Urdu
ca çevirisi olan son kitabı Ma]ftilfıtü'1-i]J.
sfın ve ma]fiimfıtü '1- 'irffın'ın son kısmın

da ifade etmiştir (Abdülhay el-Hasenl, VIII, 
191-193). 
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ııııııı ALi HAKAN ÇAVUŞOGLU 

İtikadi Görüşleri. Tefsir, hadis, fıkıh ve 
akaide dair eserler yazan Sıddlk Hasan Han, 
itikadl görüşleri ve din anlayışıyla dikkat 
çeken son devir Hindistan alimlerindendir. 
Ehl-i sünnet kelamının Eş'ariyye ekolünü 
benin:ısediğini söylemekle birlikte ( ed-Df
nü'l-l]aliş, I, 143-146) ilahlsıfatlar mesele
sinde Selefiyye'nin görüşlerini savunmuş 
(Katfü 'ş-şemer, s. 4 7), bütün mezhepleri 
Kur'an ve Sünnet' e dönmeye davet etmiş
tir. Matürldiyye ile Eş'ariyye mensupları

nın başlangıçta birbirini dalaletle itharn 
ettiğini belirten Sıddlk Hasan Han, sonun
da bu iki Sünni mezhep arasında önemli 
bir fark bulunmadığı anlaşılınca uzlaşma
nın gerçekleştiğini belirtir ( ed-Dfnü '1-l]aliş, 
III, 34-35; ljabf'etü'l-ekuan, s. 49) . Dini dü
şüncesinde İbn Teymiyye, İbn Kayyim el
Cevziyye, Şah Veliyyullah ed-Dihlevl ile Şev
kani'den etkilenmiştir. XIX. yüzyılın sonun-


