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Dr. Osman ORAL * 

“İlmin beyninden bahsediyorum.  

Ebû Hanîfe gerçekten fakih ve âlim birisiydi.  

O zekâsıyla, anlayışıyla ilmi öyle keşfetmiştir ki  

Kendinden sonrakiler bunu yapamamışlardır.” 

(Abdullah b. Mübarek) 

 

 

Özet 

 

Hanefî mezhebinin imamı ve büyük müctehid olan İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe, İslâm’da hukukî 

düşüncenin ve ictihad anlayışının gelişmesinde önemli payı olan âlimlerden biridir. Onun 

önderliğinde başlayan ve öğrencilerinin gayret ve çalışmalarıyla gelişip yaygınlaşan Irak fıkıh 

ekolü de Ebû Hanîfe künyesine nisbetle “Hanefî mezhebi” adıyla şöhret bulmuştur. “Büyük 

imam” anlamına gelen İmâm-ı Âzam sıfatının verilmesi de çağdaşları arasında seçkin bir yere 

sahip bulunması, hukukî düşünce ve ictihad metodunda belli bir çığır açması, döneminden 

itibaren birçok fakihin onun görüşleri ve metodu etrafında kümelenmiş olması gibi sebeplerle 

açıklanmaktadır. Akla önem veren ve çok ince bir anlayışa sahip olan, dinin ruhuna fevkalade 

nüfuz etmiş olan Ebû Hanîfe’nin görüşleri ve mezhebi, özellikle Türkler arasında yayılmıştır. 

Araştırmacılara göre O’nun Türk olma ihtimali yüksektir. Türklerin inançta mezhebinin Mâtüridi, 

amelde yani fıkıhta Hanefî olmasından dolayı bu mezhebe Hanefî-Mâtüridi geleneği adı da 
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verilmiştir. Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar ve birçok İslâm ülkelerinin tarihte resmi mezhep 

kabul ettiği, Türkiye’nin % 90 ve daha yukarısı müslümanlarının “Hanefî” diye meşhur olan 

görüş sisteminin imamının hayatını ve fikirlerinin bilinmesi İslamı öğrenmemizi sağlayacaktır. 

Bu makalede O’nun hayatı, öğretmenleri, öğrencileri ve fikirleri incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ebû Hanîfe, İmâm-ı Âzam, Hanefîlik 

 

Giriş 

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe hayranlık uyandıran bir âlimdir. Bu oranda da onu eleştirenler ve 

İslam’ı yıkmakla suçlayanlar da olmuştur. Döneminde İslamı anlayan ve sonraki nesilllere 

düzgün ve objektif bir şekilde aktarılması sağlayan âlim olması bu çalışmanın önemli 

etkenlerindendir. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe gibi İslamı sevdiren, hal ve kal diliyle müslümanların 

çoğunluğu tarafından hüsnü kabul görmüş Hanefî görüşü olmuştur. Bu görüşün önderinin hayatı 

ve görüşlerini sunma gayretiyle bu çalışma hazırlanmıştır. 

 

A. Soyu ve Künyesi 

Kendisinin adı Numan, babasının adı Sabit’tir. İmâm-ı Âzam’ın dedesi Zuta’nın  (veya 

Zevta) kabilesi İran Fethinden sonra Müslümanlar tarafından esir alındı. Kısa bir zaman sonra 

esirlikten kurtulup azât edilince müslüman olmuş, ana atan Kâbil’den İslam medeniyetinin ilk 

merkezlerinden bir ve İran’a en yakın olan Kufe şehrine göç etmiştir.1 Dedeleri, Sasani 

Devleti’nde görev almış, valilik yapmış kimselerdendir.2 Ebû Hanîfe’nin dedelerinin ana yurdu 

olan bölgede Türkler de dâhil birçok müslüman kavmin yaşamakta oluşu onun aslen Türk 

olabileceği ihtimalini de akla getirmektedir. Türk olma ihtimali yüksektir.3 Dedesi Zuta, Kufe’de 

Hz. Ali ile karşılaştırmış ve onu son derece sevmiştir. Nevruz bayramı münasebetiyle Hz. Ali’ye 

paluze/ pelte/ muhallebi ikram etmiş Hz. Ali onu ve oğlu Sabit’i de çok sevmiş, Sabit’e hayırlı bir 

evlad vermesi için dua etmiş, hayır ve bereket duasında bulunmuş, ona ve zürriyetine hayır duâ 

                                                 
1 Bkz. M.Ebû Zehra, İslam’da Fıkhî Mezhepler Tarihi, Terc: Abdulkadir Şener, Hisar Yay., İstanbul, 1983, s.207 vd. 

2 Bkz. Mustafa Uzunpostalcı, “Ebû Hanîfe”, DİA, İstanbul, 1994, 10/131 vd. 

3 Bkz. E.R.Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri, Selçuk Yay., İstanbul, 1990, s.60. 
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etmiştir.4 Babası Sabit ise hür ve müslüman olarak doğmuş, küçüklüğünde Hz. Ali’yi görmüş 

yani tabiindendir.5 Varlık sahibi bir ipek kumaşı tüccarıdır. Dedesinin Arap veya İranlı olduğunu 

söyleyen tarihçiler de vardır. Fakat tarihçilerinin çoğunluğuna göre Türk boylarından İran’a 

gelmiş kabilelere mensup bir kişi olduğudur. Bütün âlimlerin ittifakla bildirdiklerine göre İmâm-ı 

Âzam’ın adı Numan’dır. Numan kelime olarak bedeni ayakta tutan can demektir. Bir başka 

manası da güzel kokulu çiçek veya leylak çiçeği demektir.  

Ebû Hanîfe olarak künyelenmesine gelince;  

 Hanîfe, hanif kelimesinin müennesidir. Müslüman ve ibadet eden anlamındadır. 

 Hanif kelimesi Irak lugatında bir çeşit divit denir ki imam yazı yazmak için bu diviti 

yanından hiç ayırmazdı. Bundan dolayı bu künye ile meşhur olmuştur. 

 İmâm-ı Âzam’ın Hanîfe adında bir kızı olduğundan bu isime yani Hanîfe’nin babası 

anlamında Ebû Hanîfe denildiği söylenirse de Hammad adında bir erkek çocuğundan başka 

çocuğu bilinmediğinden bu bilgi doğru kabul edilmemiştir. Tarihçiler Hammad oğlu tek 

çocuğunun olduğunu söylemektedirler. 6 

 

B. Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği 

Ebû Hanîfe (80/699) tarihinde Kufe’de doğmuş Bağdat’ta (150/767) vefat etmiştir. 

Doğduğu zaman devletin başında 5.Emevi Halifesi Abdülmelik b. Mervan (ö.88/705) 

bulunuyordu. Küçük yaştan itibaren çok iyi bir tahsil gören Ebû Hanîfe, Kufe’de o bölgenin ileri 

gelen üstadlarından hadis ve fıkıh meselelerini öğrendi. Hayatı maddi sıkıntıdan uzak geçmiştir. 

Küçük yaşta Kur’an’ı ezberlediği bilinen Ebû Hanîfe, kıraat ilmini yedi kıraat / Kur’an’ı yedi 

okuyuş tarzı âlimi İmâm Asım’dan öğrenmişti.7 Ramazan’da 60 defa Kur’an’ı hatmettiği rivayet 

olunur. Bu haberde biraz mübalağa olsa bile bu onun Kur’anı küçük yaşlardayken öğrendiği, bir 

                                                 
4 Bkz. Ebû Zehra, Ebû Hanîfe, DİB Yayınları, Ankara, 1997, s.23; İslam’da Fıkhî Mezhepler Tarihi, s.208. 

5 Şehabeddin Ahmed b. Hacer el-Heytemi, el-Hayratü’l-Hisan fi Menakıbi’l-İmam Ebi Hanîfe en-Numan, Beyrut, 

1983, s.77. 

6 Heytemi, Menakıbi’l-İmam Ebi Hanîfe, s.53. 

7 Zehebi el-Hafız, el-İber fi Haberi Men Gaber, Kuveyt, 1960, I/214. 
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çok yolla rivayet edilmiştir.8 Güney Irak’ta Hz. Ömer’in emriyle Sa‘d b. Ebû Vakkas tarafından 

kurulan şehir olan Kufe, o dönemde Irak’ın büyük şehirlerinden biriydi. Irak’ta çeşitli milletler, 

kavimler, cemaatler, süryaniler de vardır. İran ve Yunan felsefesi okunan medreseler vardı. 

Çeşitli hristiyan mezhepleri birbiriyle çatışıyor, ara sıra fitneler, karışıklıklar oluyordu. Orada 

siyasi fırkalardan; Şia, Hariciler, Mutezile anlayışlarını kabul edenler vardı. Kısaca Kufe, yeni 

müslüman olanlara İslam’ın ve Arapça’nın öğretildiği, siyasi faaliyetlerin yoğun olduğu önemli 

yerleşim yeriydi.9  

İmâm Şafii’nin, “insanlar, fıkıhta Ebû Hanîfe’nin çocuklarıdır”10 deği İmâm-ı Âzam, küçük 

yaştan itibaren çok iyi bir tahsil görmüş, zamanının ileri gelen üstadlarından hadis dinlemiş ve 

fıkıh meselelerini öğrenmiştir. Ayrıca yaşadığı bölgede bulunan çeşitli mezhep mensuplarıyla da 

tartışmalar yapmış, sonuçta nass esaslarına göre akıl ve mantığın da yardımıyla münakaşalarda 

başarı kazanmıştır. Ebû Hanîfe Kufe’de yetişti, orada büyüdü, hayatının çoğunu orada öğrenerek, 

öğreterek geçirdi. Ticaretle meşgul oluyor, çarşı pazara gidiyor, ilim meclislerinde az 

bulunuyordu. Âlimlerden bazıları ondaki bu parlak zekâyı, ilmi aklı sezdiler. Ticaret işi ile 

olduğu gibi ilim meclisleriyle de ilgisini kesmemesini istediler. Ebû Hanîfe bu hususu şöyle 

anlatır: “Günün birinde Şa’bi’nin yanından geçiriyordum. Beni yanına çağırdı ve bana: “Nereye 

devam ediyorsun?” dedi. Ben de: Çarşı pazara, dedim. Âlimlerden kimin dersine devam 

ediyorsun, dedi. Hiç birinin dersine gidemiyorum, dedim. İlmi ve âlimler ile görüşmeyi sakın 

ihmal etme! Ben senin uyanık ve canlı bir genç olduğunu görüyorum, dedi. Onun bu sözü benim 

içimde iyi bir tesir bıraktı. Çarşı Pazar işlerini bıraktım. İlim yolunu tuttum. Allah’ın yardım ve 

inayetiyle, Şa’bi’nin sözünün bana çok faydası oldu.”11  

 

C. Fıkıh İlmine Başlaması 

Talabesi Ebû Yusuf başta olmak üzere pek çok kimse şöyle rivayet etmişlerdir. Kendisine 

sormuşlar: Fıkıh ilmine nasıl başladın? -Anlatayım, der. Bu Allah’ın tevfik ve inayetidir. O’na 

daima her an hamdolsun. Ben öğrenmeye başladığım zaman bütün ilimleri gözönüne aldım. Her 

                                                 
8 Heytemi, Menakıbi’l-İmam Ebi Hanîfe, s.265. 

9 Ahmed b. Yahya el-Belâzürî, Fütûhu’l-büldân, Terc. M. Fayda, Siyer Yay., İstanbul, trs., s. 274, 396. 

10 Heytemi, Menakıbi’l-İmam Ebi Hanîfe, s.110, 149. 

11 Muvaffak b. Ahmed el-Mekki, Menakıbu’l-İmam Ebi Hanîfe, Haydarabad, trs., I/59. 
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birini kısım kısım okudum. Parmakla gösterilik hale geldim. Sonunu ve faydasını düşündüm. 

Akaid ve Kelâm ilmini okudum. Sonra Edebiyat ve Nahve (Arapça dil, gramer ilmi) baktım, iyice 

öğrendim. Şairliğe baktım. Sonra Tefsir ilmini, sonra hadisleri öğreneyim dedim… Sonra fıkıh 

ilmine baktım. Ona baktıkça gözümde değeri arttı. Düşündüm, âlimler, fakihler ve üstadlarla bir 

arada oturmak, onlar gibi ahlâklı olmak var. Aynı zamanda farzları işlemek, dinin icaplarını 

yerine getirmek, ibadet etmek de onu bilmekle olacak. Dünya ve âhiret onunla kazanılıyor. Onun 

sayesinde dünyayı isteyen büyük mevkilere yükselir, ibadet etmek isteyen onsun yapamaz. Kimse 

ilimsiz ibadet yaptığını söyleyemez. Fıkıh, ilimle ameldir.12 

Bu rivayetten anlaşılıyor ki, İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe, asrında yayılmış olan ilimlerin 

hepsini öğrenmiş, fıkıh ilminde mütehassıs olmuştur. Bir diğeri de devrinin bütün ilimlerini bilen 

kültürlü biriydi. Fıkha sarılması baştan diğer ilimleri elde edip hepsinde bilgi sahibi olduktan 

sonradır.13 Hocası Hammad b. Ebi Süfyan (ö.120/737)’ın derslerine 18 yıl devam etti. Rivayete 

göre Hammad, Basra’ya bir yolculuk yapmış ve giderken yerine Ebû Hanîfe’yi bırakmıştı. 

Döndüğünde neler olduğunu sordu ve Ebû Hanîfe’nin, kendisine sorulan 60 suali 

cevaplandırdığını öğrendi. Bu sorulara verilen cevaplardan 20’sinin hatalı buldu. Bunun üzerine 

Ebû Hanîfe yalnızca onun derslerine devam etmeye ve o yaşadığı müddetçe ders okutmamaya 

karar verdi ve bu kararını da uyguladı. Ebû Hanîfe olgunluk ve kemal çağı kırk yaşına geldiğinde 

Kufe mescidinde üstadı Hammad’ın ders kürsüsüne oturdu. Kendisine sorulan meseleleri 

çözmek, arz olunan olayları hükme bağlayabilmek için bunları talebeleriyle müzakare yoluyla, 

karşılıklı konuşmalarla işlemeye başladı. Benzeri olayları birbiriyle kıyas yapıyor, müşterek illeti 

(aralarındaki bağlantıyı) olanları aynı hükme bağlıyor, fıtri zekâsı, kuvvetli aklı ve sağlam 

mantıki sayesinde bunları kolayca yapıyordu. Böylece Hanefî mezhebini doğuran parlak fıkıh 

yolunu açtı. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe o dönemde halka zulmeden Emivelere karşı gizliden 

gizliye Abbasilere destek olmuş, fakat zaman ayarlamasını iyi yapamadıkları gerekçesiyle 

Abbasilerin kalkışma hareketine katılmamıştır. Ayrıca talebelerine sıkı sıkıya tenbihte bulunarak 

Emevi iktidarlarında vazife almalarına müsaade etmemiştir. Yetiştirip etrafa gönderdiği bu 

talebelerinin, Abbasi iktidarlarının kabullenilmesinde önemli roller oynadıkları da tarihçiler 

                                                 
12 Ebûbekir Hatib el-Bağdadi, Tarihu Bağdat, Kahire, 1349, s.35; Mekki, Menakıbu’l-İmam Ebû Hanîfe, s.45; 

Muhammed b. Ahmed el-Kerderi, İbn Bezzazi, Menakıbı İmamı Azam, Mısır, trs., s.56, Heytemi, Menakıbi’l-

İmam Ebi Hanîfe, s.55. 

13 Ebû Zehra, Ebû Hanîfe, s.33. 
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tarafından kaydedilmektedir. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe, Emevilere karşı ayaklanan Zeyd b. 

Ali’ye maddi yardımda bulunmuştu. Emevilerin zulmüne karşı Zeyd b. Ali’yi Abbasilerle beraber 

destekleyen Ebû Hanîfe, Abbasilerin haksızlıklarına, zulümlerine karşı da Hz. Ali’nin torunu 

Nefsu’z-Zekiyye’ye destek vermiştir.14  

Zeyd b. Ali’nin kendisine her türlü zulmü reva gören Emevi iktidarına karşı çıkmasında 

Zeyd’in elçisi Ebû Hanîfe’ye kendisiyle beraber haklının yanında olmasını isteyen mektubuna 

şöyle demiştir:  

“Şayet insanların onu yardımsız bırakmayacağını ve gerçekten onunla birlikte olacaklarını 

bilsem ona uyar ve ona muhalefet edenlere karşı birlikte karşı çıkar, mücadele ederdim. Çünkü 

hak halife odur ama korkarım ki atası hz. Hüseyin gibi onu da yardımsız bırakacaklar. Fakat 

malımla ona yardım ediyorum ki bununla kendisine muhalefet edene karşı güçlensin.”15 Feraset 

sahibi olan Ebû Hanîfe, dediği gibi Zeyd b. Ali, savaşta yalnız bırakılmış ve öldürülmüştür.16 

Emeviler bu olaydan sonra Ebû Hanîfe’yi gizli takibe başladılar. Emevi valisi İbn Hubeyre fıkıh 

ve ilimde büyük bir yeri olan Zeyd’le irtibatı olan âlimleri toplamış, her birine Emevi devletine 

bağlılıklarını öğrenmek istemiş, kabul etmezse dövdüreceğine yemin etmişti. Ebû Hanîfe de 

idarenin zulümkar tavırlarını desteklemek mahiyetinde olacağı için hiçbir görev kabul etmedi. 

Emniyet Müdürü/Sahibu’ş-Şurta Ebû Hanîfe’yi üst üste birkaç gün hapsettikten sonra 

dövdürmeye başladı. Hatta ona kırbaç vuran kimse usanmış ve ölür de Emevî idaresine kıyamete 

kadar söverler, beddua ederler diye korkmuştu. Zindanda epey kalan Ebû Hanîfe teklifleri kabul 

etmeyince Vali İbn Hubeyre onu serbest bırakmak zorunda kalmıştı.17 

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe de serbest kalır kalmaz hicri 130 yılında Beytullah’a sığınmak 

üzere Hicaz’a gitti. Abbasiler iktidar oluncaya kadar orada kaldı. (Yaklaşık 6 yıl) Abbasiler 

iktidarı ele geçirip asayişi temin edince Ebû Hanîfe Kufe’ye döndü, diğer âlimlerle birlikte ilk 

                                                 
14 Ebû’l-A’la el-Mevdudi, el-Hilafe Ve’l-Mülk, Çev:Ali Genceli,  İstanbul, trs., s.182; Ebû Cafer et-Taberi, Tarihu’t 

Taberi, y.y., Kahire, 1961, VII/172. 

15 Mevdudi, el-Hilafe, s.180 vd; İbnü’l-İmâd, Şezeratü’z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb, Dâru İbni Kesîr, Beyrut, trs., 

I/157 vd. 

16 Taberi, Tarih, VII/172; İbn Kuteybe ed-Dineveri, Uyunu’l-ahbar, Darü’l-Kütübi’l-İlmiye, Beyrut, trs., I/191 vd. 

17 Ali b. Muhammed İbnü’l-Esir, el-Kamil fi’t-Tarih, Beyrut, trs., V/122, 130 vd. 
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Abbasi Halifesi Ebû’l-Abbas es-Seffah (ö.136/754) ile buluşmuş ve yeni Halife’ye biat ettiğini 

açıklamak üzere bir hitabede bulunmuştu.18 

Ebû Hanîfe’nin tanık olduğu bir diğer olay da yukarıda söylendiği gibi hicri 145/miladi 762 

yılında Nefsu’z-Zekiyye denilen Hz. Hasan’ın sülalesinden Muhammed b. Abdullah ile kardeşi 

İbrahim’in ayaklanmalarıdır. Bu sırada Ebû Hanîfe ilmi otoritesinn, konumunun zirvesindeydi. 

Öğrencilerin hepsinin kökünü kazıyacağından endişe eden Ebû Hanîfe insanları en-Nefsu’z-

Zekiyye’nin kardeşi İbrâhim ile birlikte zulme, haksızlığı karşı çıkmaya teşvik etti.19 

Halife Ebû Cafer el-Mansur (vefâtı:158/775), Hakimlik teklifini ne kadar tekrarladıysa Ebû 

Hanîfe’nin bunu reddedişi de o kadar oldu. “Hakim olabilecek bir insan, gerekirse hem senin hem 

de çocuklarınla kumandanlarının aleyhine hüküm verecek bir ruha sahip olmalıdır. Ben ise böyle 

bir ruha sahip değilim” diyerek reddetmiştir. Sabrı tükenen Mansur, bu vazifeyi kabul etmesi için 

yemin etti. Ebû Hanîfe de kabul etmeyeceğine dâir yemin etti. Halîfe, O’nu zindana attırıp her 

gün 10 kırbaç vurmak suretiyle işkence zülmüne başladı. Sıhhî durumu bozulunca Halîfe Mansur 

Onu hapishanede zehirlettiği, orada öldüğü hakkında bir çok rivayetler vardır.20 Ölmeden önce, 

gasp edilmiş, zulümle alınmış veya Halîfe’nin zulümle aldığı ileri sürülen bir yere 

defnedilmemesini vasiyet etmişti.  

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe görüşlerinden dolayı işkence gördü, dedikodulara hedef oldu. 

Valilerden, Halîfelerden zulüm gördü. Fakat hiçbir zaman eğilmedi gerçekleri söylemekten 

çekinmedi. Talebelerine, mezhebine uyanlarına bu yönden de iyi bir örnek oldu. 

Hammad adında bir oğlu olduğu bilinmektedir. Hammad b. Ebi Hanîfe, hicri 188/miladi 804. 

Babasından ders olarak yetişmiş, babasının sağlığında da fetvalar vermiştir. Hammad, Ebû Yusuf 

ve İmâm Muhammed tabakasında bir âlim olarak zikredilmektedir. Irak’ta Vasıt şehrinde ve 

Bağdat’ta Ebû Yusuf’un vefatından sonra Hâkim olarak bulunmuştur.  

Vefâtı: Halife Ebû Cafer el-Mansur İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’yi Başhâkim yapmak 

istiyordu. İmâm istemedi, hatta kabul etmeyeceğine dair yemin bile etti. Halife onu hapsetirdi. 

Ebû Hanîfe’nin hakimliği kabul etmemekte ısrar etmesi üzerine İmâma her gün on kırbaç 

                                                 
18 Mekki, Menakıbu’l-İmam Ebû Hanîfe, s.151; İbn Bezzazi, Menakıbı İmamı Azam, II/200. 

19 İbn Bezzâzi, Menâkib-ı İmâm-ı Âzam, II/22; Mevdudi, el-Hilafe, s. 182.  

20 Bkz. Ebû Zehrâ, Ebû Hanîfe, s. 68 vd. 
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vurulmasını, bu durumuda Bağdat sokaklarında ilan edilmesini emretti. Hapisten çıkarılarak her 

gün on kırbaç vuruluyor, tekrar içeri gönderildiği gibi bu halka da ilân ediliyordu. Ebû Hanîfe bu 

sıkıntılara katlanıyordu ama yemekten ve içmekten kesilmişti. Bu dayak atma ve halka ilân etme 

birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün derken tam on gün devam etti. Hapiste bulunuduğu 10.gün, 

İmâm-ı Âzam ağlıyarak Rabbına yalvardı. Dâima duâlar etmekte iken bu gün daha bir üzüntülü 

ve eziklik içinde duâ ediyordu. Bu duâsından beş gün sonra Hakk’ın rahmetine kavuştu.  

Bir rivâyete göre, İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’ye içinde zehir bulunan, içi dolu bir kadeh 

içmesi için zorlandı. İmâm:  

-Ben onun içinde ne var bilmiyorum, göz göre göre kendimi öldürmek istemem, demişti. 

Hatta bu zorlama esnasında Halife de orada bulunuyordu, denilmektedir. İmâm-ı Âzam’a kadeh 

içinde bulunan zehir, zorla ağzına dökülmek suretiyle içirildi. İmâm-ı Âzam vefat edeceğini 

hissetmişti, secdeye kapandı, son nefesini alnı secdede iken verdi.  

Ebû Hanîfe hicri 150 /milâdi 767 yılında 70 yaşlarında Bağdat’da vefât etti. Zehirlenerek 

öldürüldüğü ve hapisten cenazesinin çıktığı da kuvvetlidir. Gömüldükten sonra bir ay kabrinde 

cenaze namazı kılındığı rivayetleri de vardır, bu namazların birinde halife de bizzat bulunmuştur, 

böylece halife halk nazarında ağır bir töhmetten zâhiren de olsa kendini kurtarmıştır.  

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin öldüğü duyulur duyulmaz Bağdat halkı olduğu gibi orada 

toplanmıştı. İmâm-ı Âzam hazretlerini vefat ettiği hapishaneden dışarı çıkardılar, onu beş kişi 

yüklenenek yıkandığı yere götürdüler. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’yi bu sırada Bağdatta Hâkim 

olan Hasan b. Umâre yıkadı. Suyu da Ebû Reca Abdullah b. Vakıd el-Herevi koymuştu. Ebû 

Hanîfe’nin cenaze namazında rivayetlere göre elli bin kişi toplanmıştı. Cenaze namazı tam altı 

defa kılındı, o gün en son namazını da oğlu Hammad kıldırmıştı. İkindi namazından sonra 

defnedildi. İmâmın kabri üzerine tam yirmi gün daha namazını kılmışlardı.21  

Cenazesi vasiyeti üzerine Bağdat’ın güneydoğu kısmında Hayzurân Kabristanı’nın doğu 

tarafına defnedildi. Daha sonra Şerefülmülk Ebû Sa’d el-Müstevi tarafından hicri: 459/ milâdi: 

1067 yılında üzerine bir türbe yaptırılıp çevresine de medrese inşa ettirilmiştir. Kabri bugün 

Bağdat’ta kendisine nisbetle Âzamiye diye bilinen yerdedir.22 

                                                 
21 Heytemî, Hayratül-Hisan, s.208-9. 

22 Bkz. Yavuz, Ebû Hanîfe, 10/133. 
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Oğlu Hammâd b. Ebi Hanîfe anlatıyor: “Babam vefat edince Hasan b. Umâre’den cenazesini 

yıkamasını rica ettik. O da bunu yerine getirdi. Yıkamayı bitirince dedi ki: “Allah sana rahmet 

etsin! Seni bağışlasın! 30 yılı oruçlu geçirdin. 40 yıldır, başın uyumak için yastığa değmedi. 

Kendinden sonrakileri (senin gibi çalışmaları keza bıraktığın ilmi kavramaya çalışmaları 

gerekeceğinden dolayı) zora soktun. Kurrâları (Kur’ân hafızlarını) da rezil rüsvay ettin.”23 

Yetiştiği Ashâb-ı Kirâm: İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe yaşı daha küçükken Ashab-ı Kiram’dan 

Enes b. Mâlik’i görmüştür. Rivâyete göre İmâm-ı Âzam:  “Enes’i gördüm, sakalını kırmızıya 

boyardı” demiştir. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin görüştüğü ya da hadis rivâyet ettiği söylenen 

sahabiler şunlardır;  

Amr ibn Hureys (r.a.) vefatı: hicri 85. 

Abdullah b. Uneys el-Cüheni (ra), vefatı: Hicri: 54. 

Abdullah bin Haris ez-Zübeydi (ra), Hicri 86 yılında Mısır’da vefat ettiği bilinmektedir. 

İmâm babası ile birlikte Hicri 96 yılında Hacca gitmiş, bu Sahabiyi Harem-i Şerif’te hadis rivayet 

ederken dinlemiştir.  

Cabir İbn Abdillah (ra), Bu sahabide İmâm’ın doğumundan önce hicri 76 yılında vefat 

etmiştir. İmâm’ın adı geçen sahabiden rivayet ettiği hadis şöyledir. “Çocuğu olmayan kimseye 

Peygamber Efendimiz çok sadaka vermesini ve istiğfar etmesini emretti. O kimse de öyle yaptı. 

Dokuz erkek çocuğu oldu.” 

Abdullah b. Ebi Evfa (ra), vefatı hicri 85. 

Vesile b. el-Eska (ra),  

Ma’kıl b. Yesar (ra) Hicri 60’da vefat etmiştir.  

Ebû’t-Tufeyl Âmir b. Vâsile (ra). Vefatı hicri 102.  

Aişe binti Acred (ra).  

Sehl b. Saad (ra), vefatı Hicri 88 yılıdır. 

Saib b. Haalud İbn Süveyd (ra) vefatı, hicri 91’dir.  

                                                 
23 Muhammed Abdurreşid en-Nu’mani, İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin Hadis İlmindeki Yeri, Çev. Enbiya Yıldırım, 

İstanbul, 2004, s.73. 
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Saib b. Yezidu İbn Said (ra). Vefatı hicri 91-94 arasıdır.  

Abdullah b. Büsr (ra). Vefatı hicri 96’dır.  

Mahmud b. Er-Rebi (ra) Vefatı hicri 96-99’tur.  

Abdullah b. Cafer (ra), Vefatı, hicri 80. 

Ebû Ümame el-Bahili (ra) vefatı: hicri 81.24 

Daha bunlardan başka kaynaklarda birçok sahabinin ismi zikredilmektedir. Ebû Hanîfe’nin 

küçük yaşta iken Enes bin Mâlik başta olmak üzere birkaç sahabiyi gördüğü fakat onlardan hiç 

rivâyeti bulunmadığı belirtilmektedir. Çünkü çocuk yaşta ve ancak bir iki kere görmüş olmak, 

hadis almak için yeretli değildir. Ebû Hanîfe’nin hadis aldığı bildirilen sahabilerin bazılarının 

ölüm tarihleri gözönüne alınırsa Ebû Hanîfe’nin değil rivâyet almak, bunları görmüş olduğunu 

iddia etmek bile imkânsızdır.  

Öğretmenleri 

Abdullah b. Mes’ud                          Ali b. Ebi Talib 

↓ 

Şurayh  Alkame b Kuays  -  Mesruk b. Ecda   -   Esved  b. Yezid 

↓ 

                                 Amir b. Şurahile’ş-Şa’bi        -           İbrahim Nehâi 

↓ 

Hammâd  b. Ebî  Süleyman 

↓ 

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (Numan b. Sabit) 

 

Ebû Hanîfe’nin sadece Enes b. Malik’i veya onunla beraber birkaç sahabiyi gördüğünü 

zikreden önemli rical ve tabakat kitaplarının müellifleri, onun, bu sahabilerden rivâyette 

                                                 
24 İbn Heytemî, Menâkıbı İmâm-ı Âzam, s.60. 
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bulunduğunu zikretmemişlerdir. Bunlar arasında İbn Sa’d, Hatib Bağdadi, İbnü’l-Cevzi, İbn 

Hallikan, İman Nevevi, Ebû’l-Haccac el-Mizzi, Zehebi, Hafız es-Sem’âni ve İbn Hacer gibi 

âlimler vardır. Hanefî tabakatı müellifi et-Temimi de bu görüşe katılmaktadır.25 İmâm-ı Âzam 

Ebû Hanîfe şöyle diyor: “Hz. Ömer’in fıkhını, Hz.Ali’nin fıkhını, Abdullah b. Mesud’un 

fıkhını ve İbn Abbas’ın fıkhını onların ashabından aldım.” 26 

Abdullah b. Mes’ud; re’y ictihadının imamı, Hz. Ömer’in en yakın müşavirlerindendir.  Hz. 

Ali  b. Ebi Talib; kaza ve fetvalarıyla Iraklılara rehber olmuştur. Şurayh  (v.62/681), Alkame b. 

Kuays (v.78/697), Mesruk b. Ecda (v.63/682), el-Esved b. Yezid (v.95/714), Âmir b. Şürahile’ş-

Şa’bi (v.104/722), İbrahim Nehâi (v.95/714), Hammad b. Ebî Süleyman (v.120/737), Ebû Hanîfe 

Numan b. Sabit (v.150/767). 

Ebû Yusuf’un “Kitabu’l-Harac” adlı kitabında Hz. Ömer’in adının 124 kere geçmesi İbn 

Mes’ud yoluyla onun, Ebû Hanîfe medresesine ne nisbette te’sir ettiğini göstermektedir.27 

Ebû Hanîfe, Hammâd b. Ebi Süleyman’ın dersine devam etti. Fıkıh konusunda ondan 

yetişti. Hammâd ölünceye kadar ondan ayrılmadı. Kendisi şöyle diyor: “On sene onun dersinde 

bulundum. Sonra içimde bir ders halkasında baş olma arzusu uyandı, onun dersinden ayrılıp 

kendim ders vermek istedim. Bir gün evden çıktım. Niyetim bunu yapmak. Mescide girdim. 

Hocamı görünce gönlüm ondan ayrılmaya razı olmadı. Gelip yanına oturdum. O gece hocamın 

Basra’da bulunan akrabasından birinin ölüm haberi geldi. Bana kendi makamına geçip ders 

vermemi emir etti ve Basra’ya gitti. O gittikten sonra ondan hiç duymadığım meseleler gelmeye 

başladı. Ben onları cevaplandırıyor ve cevapları da yazıyordum. Sonra hocam dönüp gelince bu 

meseleleri ona arzettim. Altmış meseleden kırkında bana “doğru söylemişsin” dedi. Yirmisine 

muhâlif kaldı. Ben de ölünceye kadar bir daha ondan ayrılmadım. Bir defa Basra’ya geldim. Her 

ne sorulursa behemehal cevabını veririm, sanıyordum. Bana öyle şeyler sordular ki, cevabını 

bulamadım. O zaman üstâdım Hammad’dan ölünceye kadar ayrılmamaya and içtim. Ve onsekiz 

(18) sene onun talebesi oldum.”28 

                                                 
25 Bkz. İsmail Hakkı Ünal, İmam Ebû Hanîfe’nin Hadis Anlayışı ve Hanefî Mezhebinin Hadis Metodu, DİB 

Yayınları, Ankara, 1994, s.51. 

26 Ebû Zehra, Ebû Hanîfe,  s. 39. 

27 Bkz. Hayreddin Karaman, İslâm Hukuk Tarihi, İrfan Yay., İstanbul, 1971, s. 183. 

28 Ebû Zehra, Ebû Hanîfe, s.38. 
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Ebû Hanîfe, bu hocasını çok sevdiği için olacak ki kendi çocuğuna “Hammad” ismini 

koymuştu. Üstadı Hammâd’a devamla beraber diğer fukâha ve hadiscileri de görmüş, hadis 

almıştır. Bilhassa fıkıh ve içtihadda seçkin olan sahabeyle buluşmuş olan tabiini mutlaka arar 

bulurdu. Enes b. Mâlik (v.93), Abdullah b. Evfâ (v.87), Vesile b. Eskâ (v.85), Sehl b. Saide 

(v.88), Ebû’t-Tufeyl Âmir b. Vasile (v.102) gibi sahabelerle görüştüğü rivâyet edilmektedir.29 

Kendisi şöyle diyor: “Hz. Ömer’in fıkhını, Hz. Ali’nin fıkhını, Abdullah b. Mesud’un fıkhını 

ve İbn Abbas’ın fıkhını onların ashabından aldım.” 30 

Ebû Hanîfe ile çağdaş olan Suriyeli fıkıh âlimi Evzaî bir defa Abdullah b. Mübârek’e 

sordu:  

- Kûfe’de çıkan ve Ebû Hanîfe denen bu bid’atçı kimdir?  

İbn Mübarek buna cevap vermedi. Yalnız gayet ince ve açıklaması zor bazı meseleleri 

ortaya atıp onların anlaşılış tarzını, fetvalarını arzetti. Evzâi’nin bunlar hoşuna gitti ve: 

- Bu fetvaları veren kim? diye sordu. O da: 

- Irak’ta gördüğüm bir üstad, dedi. Evzâi:  

- Bu üstadların en şereflisi; git, onunla çokça görüş, dedi. O zaman İbn Mübarek:  

- İşte Ebû Hanîfe budur, cevabını verdi.  

Sonraları Ebû Hanîfe ile Evzâi Mekke’de buluştular, görüştüler. İbn Mübârek’in zikrettiği 

bazı meseleleri birbirlerine anlattılar. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe o konular hakkındaki görüşünü 

açıkladı. Ayrıldıktan sonra Evzâi, Abdullah b. Mübârek’e: Doğrusu ben, bu zâtın ilminin 

çokluğuna, aklının üstünlüğüne hayran kaldım. Ona gıpta ettim. Allah’tan af dilerim, ben onun 

hakkında gâyet yanılıyormuşum. Sen ondan ayrılma, o, bana eriştiklerinden çok bambaşka imiş,31 

dedi. 

Talebesi İmâm Züfer b. Hüzeyl anlatıyor: Ebû Hanîfe derdi ki, baştan kelâmla (inanç-itikad 

ilimleriyle) meşgul olurdum. Bunda parmakla gösterilir bir dereceye ulaşmıştım. Mescit'te 

Hammâd b. Ebî Süleyman'ın ders halkasına yakın bir yerde oturuyordum. Günün birinde bir 

                                                 
29 Bkz. Mekki, Menâkıb-ı Ebû Hanîfe, I/24. 

30 Ebû Zehra, Ebû Hanîfe, s. 39. 

31 Heytemî, Hayrâtü’l-Hisan Menâkıbı İmâm-ı Âzam, s.33. 
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kadın gelerek bana: “Bir adamın câriye bir karısı var, onu Sünnet üzere boşamak istiyor, kaç talâk 

vermeli?” diye sordu. Ben de bunu Hammâd'a sormasını ve dönüşte bana da haber vermesini 

söyledim. Hammâd'a sormuş, o da şu cevabı vermiş: “Hayızdan temiz olduğu sıra onu bir defa 

boşar, bekler, iki defa hayız görüp de yıkandıktan sonra kocaya varması helâl olur.” Bundan 

sonra ayakkabılarımı alıp Hammâd'ın dersine gelip oturdum. Onu dikkatle dinliyor, söylediği 

mes'eleleri belliyordum. Ertesi gün müzakere yoluyla yoklama yapılınca ben bellemiş olurdum, 

diğer talebeler ise yanılırlardı. Bunun üzerine üstadımız Hammâd:-Benim yanıma, ders 

halkasının başına Ebû Hanîfe'den başka kimse oturmıyacak, dedi.32 

Ebû Hanîfe bir gün Halife Mansur’un yanına girdi. Âlim, İsa b. Mûsa orada bulunuyordu. 

Mansur’a: Bugün dünyanın yegâne âlimi bu zattır, dedi. Halife Mansur da: Ey Nu’man, bu ilmi 

kimden aldın? dedi. Ebû Hanîfe de şu cevabı verdi: “Hazreti Ömer’den ilim alanlar vasıtasıyla 

Ömer’den, Hazreti Ali’den ilim alanlar vasıtasıyla Ali’den, Abdullah b. Mes’ud’dan ilim alanlar 

vasıtasıyla İbn Mes’ud’dan aldım. İbn Abbas zamanında yeryüzünde ondan daha âlimi yoktu.” 

Bunun üzerine Halife Mansur: “Sen işini gâyet sağlam tutmuşsun, ilmi asıl kaynağından 

almışsın” dedi.33 Ebû Hanîfe, bu değerli Sahabe-i Kirâmın fetvâlarını öğrendi. Halife Mansur’un 

huzurundaki bu sözü onun Ashabın fetvâlarını araştırdığını, öğrendiğini göstermektedir. 

Ebû Hanîfe’nin peygamber sülâlesinden Muhammed Bâkır’la ilmi münasebeti olduğu gibi 

onun oğlu Cafer Sadık’la da ilmi temasları vardı. İkisi aynı yaşta idiler. Aynı senede 

doğmuşlardı. Fakat Cafer Sâdık, Ebû Hanîfe’den iki yıl önce hicri 148’de vefât etti. İmâm Cafer, 

onlar için çok önemli bir imamdır. Ehl–i beyttendir. Ebû Hanîfe’nin çağdaşıdır. Hatta Ebû 

Hanîfe’nin annesiyle evlendiği, dolayısıyla Ebû Hanîfe’nin ona evlatlık yaptığı, kendisinden çok 

şey istifade ettiği söylenmiştir. Ebû Hanîfe: “Ben halifenin huzurunda hazırladığım zor kırk 

meseleyi Cafer’e sordum. Ben soruyordum o cevap veriyordu. Ve siz şöyle dersiniz, Medine ehli 

şöyle der, biz ise böyle deriz, diyerek bütün ihtilâfları naklediyor, bazan bizim görüşümüze, 

bazan Medine ehli görüşüne uyuyor, bazan bize muhâlefet ediyordu. Kırk meseleyi de böyle 

tafsilatıyla cevapladı. İnsanların en âlim olanı meseleler etrafındaki ihtilâfları en iyi 

                                                 
32 Bkz. Ebû Zehra, Ebû Hanîfe, s.35. 

33 Ebû Zehrâ, Ebû Hanîfe, s.85. 
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bilendir.”34 Her ne kadar aynı yaşta iseler de bazı âlimler Caferiyye mezhebinin kurucusu, fikir 

babası Cafer Sâdık’ı Ebû Hanîfe’nin hocalarından saymışlardır.  

 

D. Öğrencileri 

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin hocası Hammâd’dan sonra Kûfe gibi çeşitli bölgeler ve 

kültürler arasında köprü konumundaki canlı bir ilim merkezinde yaklaşık otuz yıl ders okutması, 

Onun ders halkasına iştirak ederek ilmî sohbetlerinde bulunan ve kendisinden ilim öğrenen 

öğrencilerin sayısını binlere ulaştırmıştır. O günkü İslâm dünyasının bir çok bölgesinden 

öğrencileri bulunmaktadır. Mısır ve Suriye’den çok az, Mekke, Medine, Yemen, Bahreyn, Musul 

gibi şehir ve bölgelerden sınırlı sayıda öğrencisi varken öğrencilerinin yarıya yakınının Kûfe, 

Basra ve Bağdat’lı olduğu, geriye kalan önemli bir kısmının da Ahvaz, Isfahan, Hemedan, Rey, 

Cürcan, Merv, Buhara, Semerkant, Belh, Harezm gibi Irak’ın doğusundaki önemli merkezlere 

mensup olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin isimleri ve nereli oldukları tek tek kaynaklarda 

zikredilmektedir.35  

Diğer mezhep imamları ile Ebû Hanîfe’yi kıyaslayan âlimler öğrencilerin çokluğu ve 

başarıları ile İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’yi bu özelliği ile diğerlerinden ayrıldığını 

söylemektedirler. Sonraki dönemde yetişen Hadis âlimleri İmâm’dan ders alarak yetişen 

öğrencilerinin sayılarını 800’e kadar çıkarmışlar, hatta bu kişilerin de isim ve neseplerini 

zaptetmişlerdir. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin öğrencilerinden Abdülaziz b. Halid’in Tirmiz ve 

Çağaniyan’da, Muhammed b. Hâlid el-Hanzali’nin Esterabad’da, Hüseyin b. Hafs el-

Hemedani’nin Isfahan’da, İsmail b. Elyesa el-Kindi’nin Mısır’da, Abdullah b. Ferruh’un Mısır ve 

Kuzey Afrika’da hocalarının görüşlerini ve Irak fıkhını tanıtıp yaydıkları bilinmektedir.36 Ebû 

Hanîfe öğrencileri hakkında “İçlerinde 36 yetişmiş adam var, onlardan 28’i kadılığa yarar, 6’sı 

fetva makamına yarar. 2’si ise hem başkadılığa ve hem de fetvâ makamına lâyıktırlar, bunlar da 

Ebû Yusuf ile Züfer’dir”37 demektedir.  

                                                 
34 Ebû Zehra, Ebû Hanîfe, s. 95-6. 

35 İbn Bezzâzi, Menakib-i İmâm-ı Âzam, II/90 vd. 

36 Bkz. Ali Bardakoğlu, “Hanefî Mezhebi”,  DİA, 16/3. 

37 İbn Bezzazi, Menakıb-i İmâm-ı Âzam, II/125. 
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Sadece Ebû Hânife döneminde, Kûfe’de belki o çapta elli tane dâhî saymak mümkündür. 

Ebû Hanîfe’nin birkaçı hariç hemen hemen bütün öğrencilerinin o günkü İslâm coğrafyasınının 

değişik bölge ve merkezlerinde hâkimlik yaptığı bilinmektedir. Meselâ, Ebû Yusuf’un 

Kâdılkudat (Adâlet Bakanlığı)’lığından sonra,  

İmâm Züfer’in -------------Basra,  

Nuh b. Ebû Meryem’in ---------Merv,  

Kasım b. Ma’n ve Nuh b. Derrac’ın -----Kûfe,  

Yahya b. Zekeriyya’nın ------Medâin,  

İmâm Muhammed’in --------Rakka, Rey ve Horasan,  

Hafs b. Gıyas’ın ---------Bağdat ve Kûfe,  

Esed b. Amr el Becelî’nin------- Vâsıt ve Bağdat,  

Hasan b. Ziyâd’ın -------Kûfe,  

İsmâil b. Hammad’ın --------Bağdat, Basra ve Rakka.,  

Ömer b. Meymun ve Ebû Muti el-Belhî’nin de -----Belh kadılığı yaptığı bilinmektedir. 

Hanefî mezhebini yayan ve kendi ictihadlarıyla, görüşleriyle zenginleştirerek “Hanefî” adıyla 

mezhebi kuran dört öğrenci diğerlerinden önde gelmektedir. 

1-Ebû Yusuf, Yakup b. İbrahim el-Ensâri, Kûfe’de h.113/m.731 yılında doğdu, Harun 

Reşid zamanında Baş Kadı (Kadı’l-Kudât) oldu. H.182/798 yılında vefât etti. Harun Reşid için 

yazılan Siyâset, İdâre, Maliye gibi konuları işleyen el-Haraç adlı ile aynı dönemde kadı olan 

hicri 148/ miladi 765 tarihinde vefât eden İbn Ebi Leyla ile Ebû Hanîfe’nin ihtilaflı konularını 

içeren İhtilafu Ebi Hanîfe ve’bni Ebi Leyla  adlı eserleri vardır. 

2-Muhammed,  b. El-Hasan eş-Şeybâni (v.189/805), Kûfe’de yetişti, Rakka kadısı oldu. 

Rey’de vefât etti. Hanefî mezhebinin Nâkili diye meşhur olmuştur. El-Asl veya el-Mebsut, el-

Cami’us-Sağir, el-Camiu’l-Kebir, es-Siyeru’s-Sağir ve es-Siyeru’l-Kebir, ez-Ziyâdat ve 

Ziyadetü’z-Ziyâdât adlı eserleri vardır.   

3-Züfer b. El-Hüzeyl (v.158/775), Kûfelidir, önce hadis hafızı iken Ebû Hanîfe’nin 

öğrencisi oldu.  
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4-İbn Ziyad, el-Hasan b.Ziyâd el-Lu’lui (v.204/819), Önce İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe, 

sonra da iki büyük talebesinden ders görmüştür, ancak hocalarının derecesine gelememiştir.   

 

E. Eserleri 

İmâm-ı Âzam bû Hanîfe fıkhî meseleleri, geniş tabanlı ictihad şûrası sayılabilecek ders 

halkasında istişâreye açıp çeşitli müzakerelerden sonra ortaya çıkan çözümleri öğrencilerine 

yazdırdığı için öğrencisi Muhammed b. Hasan’ın kaleme aldığı Zahirü’r-Rivâye metinleri, ona 

isnad edilen ve Hanefîlerce de kendisine âit olduğunda görüş birliği bulunan görüş ve ictihadları 

ihtiva eden sağlam kaynaklar, eserler olarak değerlendirilebilir. Bu usûl sonucu ortaya çıkan fıkhî 

hükümlerden birbirine benzeyenler konu ve cinslerine göre “Kitap” lara, bunlar da “Bab” ve 

“Fasıl” lara ayrıldı. Temizlikten başlamak üzere ibadetler, münâkehât (nikahla ilgili konular), 

muâmelât, hudud, ukubat.. miras şeklinde ayrı bölümler halinde düzenlenmiştir. 38 

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe, çevresinde karşılaşılan meseleler ve bizzat kendisine yöneltilen 

sorularla ilgili olarak hayatı boyunca birçok içtihatta bulunmuş, fakat bunları yazmamıştır. 

Öğrencileri arasında meseleleri tartışıyor, ortaya çıkan çözümleri öğrencilerine yazdırıyordu. Ebû 

Hanîfe’den sonra bu ders halkalarını devam ettiren Ebû Yusuf, Muhammed b. Hasan eş-Şeybani 

ve Züfer b. Hüzeyl gibi önde gelen öğrencilerin, hocalarının görüşleriyle birlikte kendi 

görüşlerini de te’lif yoluyla talebelerine aktardıkları bilinmektedir. 39 

Ebû Hanîfe’ye doğrudan nisbet edilen eserler şunlardır;  

1-el-Müsned; Öğrencileri tarafından kaleme alınmış, Ebû Hanîfe’nin görüşlerine delil olan 

hadisleri içeren eserdir. Bazı kaynaklarca “Kitabu’l-Asar” diye de anılmaktadır.  

2-el-Fıkhu’l-Ekber; Akâide, inanca dâir olup Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat’in görüşlerini 

özetlemiştir. Hulefâ-i Raşidîn döneminin rûhunu “Fıkhu’l-Ekber” isimli kitabına yansıttığı için, 

İmâm-ı Âzam’ın ilk müceddid olduğunu söyleyenler de vardır. 

3-el-Fıkhu’l-Ebsât; Akaidle ilgili olup oğlu Hammâd ve öğrencileri Ebû Yusuf ve Ebû 

Muti el-Belhi tarafından rivâyet edilmiştir.  

                                                 
38 Bkz. Y.Şevki Yavuz, “Ebû Hanîfe”, DİA, 10/134. 

39 Bkz. Bardakoğlu, “Hanefî Mezhebi”, DİA, 16/21. 
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4-el-Alim ve’l-Müteallim; Ehl-i Sünnet’in görüşlerini açıklayıp savunma amacıyla soru-

cevap tarzında kaleme alınmış risâledir. 

5-er-Risâle; Ebû Hanîfe Basra Kadısı Osman el-Betti’ye hitâben yazdığı bu eserinde akaid 

konularında kendisine yöneltilen bazı itham ve iddialara cevap vermektedir. 

6-el-Vasiyye; Akaid konularını kısaca ele alan bir risaledir.  

7-el-Kasidetü’n-Nu’maniyye; Hazreti Peygamber için yazdığı na’t türündendir.  

 

F. Ticâreti 

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe, hem ilimle, hem ticâretle uğraşmıştı. Rızkın 10’da 9’u 

ticarettedir nebevî düsturu ile Hz. Ali (ra)’nin de duâsını almış olan babası da varlık sahibi bir 

kumaş tüccârıydı. Babasının mesleğini devam ettirmiştir. Tarih vesikalarında O’nun ve babasının 

yünlü ve ipekli kumaş ticâreti yaptıkları anlaşılmaktadır. Bu, çok kârlı bir işti.  

Gençliğinde çarşı pazara gidip gelirdi. Ticâreti daha sonraları bir ortak vasıtasıyla devam 

ettirdi. Onun ilim tahsil edebilmesi, fıkıh ve hadis öğrenerek ilme hizmete devam edebilmesi 

hususunda bu ortağı -Hafs b. Abdurrahman’ın- yardımı çok olmuştur. Hayatının sonuna kadar 

ticaretle meşgul olmuştu. Halkın içinde ticâretle uğraşması fikirlerine, görüşlerine de tesir etmiş, 

dertleri bilen, anlayan sevilen bir ilim adamı olmuştur. Cumartesi günlerini âilesinin ihtiyacı için 

ayırır, ne ilim meclisine gelir ne de pazara giderdi. Ev ve bahçe işlerine bakardı. Diğer günlerde 

ise kuşluk vaktinden ikindiye kadar ders verirdi. Cuma günleri bütün dostlarına, ahbaplarına 

evinde ziyafet verir, onlara çeşit çeşit yemekler ikrâm ederdi.40 Son derece kanaatkâr, gönlü 

zengindi. Emânete riâyet ediyordu. Cömertti, cimrilik ondan çok uzaklardaydı. Bir malı satın 

alırken de, sattığı zamanki gibi, emanet kâidesine riâyet ederdi. Ebû Hanîfe, tüccar olarak halkla 

olan ticâri muamelelerinde dört özellik taşır ki, bunlar onu doğru ve namuslu tüccar arasında 

örnek, rehber olmuştur.  

1-Son derece kanaatkâr, gönlü zengindi. İnsanları fakir yapan tamahkârlıktan onda eser 

yoktu. Bunun sebebi, belki de zengin ve varlıklı bir âilede yetişmiş olmasıdır. İhtiyaç zilletini 

tatmış değildi.  

                                                 
40 Bkz. Mekki, Menâkıb-ı Ebû Hanîfe, II/105-6. 
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2-Son derece emanete riâyet ederdi. Emanet hususunda çok titizdi. Hiyanet nedir bilmezdi.  

3-Gayet cömertti, eli çok açıktı. Cimrilik ondan uzaktı.  

4-Son derece dindardı, çok ibadet ederdi. Gündüzleri oruç tutar, geceleri namaz ve niyazla 

geçirirdi. Şahsında toplanan bu dört güzel özellik, onun ticaret işlerinde dâima eserini 

göstermiştir. Tüccâr arkadaşları ona hayret ediyorlardı. Bir çokları onu ticârette Hz. Ebû Bekir 

(ra)’e benzetiyorlardı. Sanki o da onu kendine örnek tutuyor, onun izinden gidiyordu.  

Seneden seneye kazancını toplar, onlarla öğretmenlerin, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılar, 

yiyeceklerini, giyeceklerini satın alır, bütün ihtiyaçlarını görürdü. Sonra kârdan kalan parayı 

onlara dağıtır ve “Bunları ihtiyacınız olan yere harcayın ve ancak Allah’a hamdedin. Çünkü 

verdiğim bu mal gerçekte benim değildir, sizin nasibiniz olarak Allah'ın fazl ve kereminden 

benim elimden size gönderdiğidir. Ben sizler yüzünden rızıklanıyorum” derdi. 41 Öğrencilere 

destek, burs verme işinin Hz. Zeynep validemizin ameli ve Hz. Peygamber’in de onu çok 

desteklediği güzel haslet olduğunu belirtirdi.  

Bir kadın ona satmak üzere bir ipek elbise getirdi. Ebû Hanîfe fiyatını sordu. Kadın da yüz 

dirhem istediğini söyledi. Ebû Hanîfe: “Bunun değeri yüzden daha fazladır, kaça vereceğinizi 

söyleyin” dedi. Kadın yüzer yüzer artırarak dört yüze çıktı. Ebû Hanîfe: “Daha fazla yapar” 

deyince kadın: “Benimle eğleniyor musun?” dedi. Ebû Hanîfe:  

“Ne münâsebet, bir adam getirin de fiyat takdir ettirelim” dedi. Kadın bir adam çağırdı. 

Fiyat takdir ettirdi. Ebû Hanîfe beşyüze satın aldı. Bir defasında ihtiyar bir kadın geldi. “Ben 

yoksulum, bana şu elbiseyi maliyeti fiyatına satabilirmisin?” dedi. Ona:  

-  Dört dirhem verirsen onu alabilirsin, diye cevapladı.  

- Ben ihtiyar bir kadınım, benimle böyle alay etme! dedi.  

Ebû Hanîfe de:  

- Bunun alayı yok, bunları iki takım elbise olarak almıştım. Birini verdiğim paradan dört 

dirhem eksiğine sattım. Bu elbise bana dört dirheme kalmış oldu, bunu da sen al,  dedi.  

                                                 
41  Bağdadi, Tarih-i Bağdad, XIII/359-60; Ebû Zehra, Ebû Hanîfe, s.43. 
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Dostlarından biri gelip şu şu özellikle şu renkte bir elbiselik kumaş istedi ona: Biraz bekle, 

elime geçer, görürsem senin için alırım” dedi. Bir hafta geçmeden o vasıfta kumaş geldi. Dostu 

uğrayınca: “Senin işi gördük” dedi ve kumaşı çıkardı. Arkadaşı “kaça” diye sordu. Bir dirhem 

olduğunu öğrenince “Benimle alay edeceğini hiç zannetmezdim” diye çıkıştı. Ebû Hanîfe de:  

“Ortada alay denecek bir şey yok. Ben yirmi dinar ve bir dirheme iki elbise satın aldım. 

Birini yirmi dinara sattım. Bu bir dirheme kaldı.”  dedi.    Ortağı Hafs b. Abdurrahman’ı mal 

satmak üzere çarşıya gönderdi ve içlerinde kusurlu bir elbise olduğunu da söyledi, bunu satarken 

kusurlu olduğunu söylemesini tenbih etti. Hafs malı sattı, kusurunu söylemeyi unuttu. Ebû Hanîfe 

bunu öğrenince bütün o mallardan alınan paranın hepsini sadaka olarak dağıttı.42 

 

G. Şemâili43  Ve Ahlâkı 

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe, normal orta boylu, narin yapılışlı, az büyük başlı, açık alınlı, 

esmer güzeli, dâima güler yüzlü bir tutam sakallı, sakalının akı, karasına galip, dâima mülâyim 

bakışlı, münevver çehreli bir zattı. Zekalı ve ilim sahibi olmakla beraber, alçak gönüllü, çok saf 

ve temiz kalpliydi. Sözleri gâyet cazibedâr, açık ve anlaşılır idi. İnsanlara sevgi ve metanet 

bahşeden sihirli sözlüydü. Uzun uzun düşünür, az konuşurdu. Dâima temiz elbise giyer ve koku 

sürünürdü. Başına büyük beyaz sarık sarar, geniş bir cübbe giyer, ahenkli yürürdü. Gündüzleri 

kaylûle (Öğle-İkindi arası sünnet olan uyku) vaktinde birazcık uyuyup, diğer vakitlerde ibâdet ve 

derslerle meşgul olurdu. Yedi yaşında hâfız olmuş, Kur’ân okumaya doyamamıştı.  Talebesi Ebû 

Yusuf, İmâm-ı Âzam’ı şöyle anlatıyor: “Hocam, orta boylu, güzel yüzlüydü. Anlatmak istediği 

şey için getirttiği delilleri gerektiği kadar, tam anlaşılacak şekilde izah ederdi. Konuşması gayet 

tertipli ve düzgündü, güzel konuşurdu.”  

Oğlu Hammad, babasını şöyle tarif ediyor: “Babamın fizyonomisi yani dış görünüşü 

güzeldi, güzel kokular kullanırdı. Hata kendisi görünmeden önce sürdüğü koku hissedilirdi.”  

Temizliği pek sever, her işini de en iyi bir şekilde başarmayı arzulardı. Herkesten daha 

üstün elbise giyer ve herkesten daha üstün evde yaşardı. Dâima saç ve sakalını kokularla yıkayıp 

                                                 
42 Bkz Ebû Zehrâ, Ebû Hanîfe, s. 42 vd. 

43 Şemâil; huylar, tabiatlar, ahlâklar demektir. Dış görünüşü, tavrı, yemesi ve içmesi gibi insanlık yönü demektir.  

Bkz. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Büyük Lugat, İstanbul, trs. s.1183. 
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tarar ve en güzel elbiselerini giyerek mescide öyle giderdi. Bilhassa gece vaktinde, özel yaptırdığı 

süslü bir elbiseyi giyer, gece namazında derin derin hıçkırıp ağlardı. Ebû Yusuf da hocasını şöyle 

anlatıyor: Hocam daha uzaktan gelirken kullandığı güzel kokusu duyulur, geldiği belli olurdu. 

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe, çok vefalı ve çok cömert, sâdık bir kişi idi. Eline geçen parayı 

özellikle ilim yolunda çalışan fakir öğrencilere verir, onlara hizmet ederdi. Bir gün  

- Ya üstâd, bu kadar kıymetli elbiseyi giymiş, tantanalı bir vaziyette sokaklarda gezmenin 

hikmeti nedir?” diye sormuşlardı. O,  

- Herkes bana baksın da ilme meyletsin, diye bu zinetleri takınırım, yoksa bunlar bana bir 

yüktür demişti. Her hâl ve hareketiyle her zaman herkesi ilme teşvik ederdi.  

Kendisine bir elbise yaptırsa mutlaka bir eşini de ilim sahibi fakir hocalara yaptırırdı. 

Bununla yüreği ferahlardı. Kendi çocuğuna yaptırdığı bir elbisenin eşini mutlaka ilme çalışan 

fakir bir öğrenciye de yapardı. O, çok hassas kalpli idi. Ziyarete gelenlerin hepsini güler yüzle 

karşılar, hâl ve hatırlarını, isteklerini sorardı. Elden geldiğince isteklerini yapmaya çalışır, 

hediyeleşmeyi çok severdi. Borç verdiği kimsenin duvarının dibine bile oturmazdı. Böylece 

menfaat gözetilmiş olmasın, fâiz endişesi bulunmasın derdi.44 

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe bilgili ve müttaki bir zattı. Fıkıh ilminde meşhurdu, çok servet 

sahibi idi. Etrafındakilere iyilik yapmakla tanınmıştı. Gece gündüz ilim öğrenmekle meşguldü. 

Kendisine müracaat edenler, ilminden ve malından faydalanırdı. Geceleri ibadetle geçirir, az 

söyler, çok susardı. Helâl ve harama dâir bir mesele ortaya atılınca hemen konuşurdu. Gerçeği, 

doğruyu bulma ve uyma hususunda en güzel hareket ederdi. Saltanat malından kaçar, hediyesini 

almazdı.45 Affı çok sever, kendisine yapılan hakaretler, fena sözlerden dolayı af dileyenleri 

hemen affeder ve onlara duâ ederdi. Hiçbir kimsenin kusuruna kalmazdı. Çünkü insanlıkta 

noksanlık vardır, insan âcizdir, beşerdir şaşabilir, “Kusurları affederek insanlar birbirleriyle 

kaynaşmalıdır” derdi. Âilesine, çoluk-çocuğuna ve annesine karşı da en iyi bir kişiydi. 

Cumartesi günlerini âilesine ayırır, çoluk çocuğuyla ev vs. işleriyle meşgul olur, vakit geçirirdi. 

Ebû Hanîfe, Hammad ismindeki hocasını çok sevdiği için olacak ki kendi çocuğuna “Hammad” 

ismini bile koymuştu. Ebû Hanîfe künyesinin meşhur olmasının sebebi hakkında eski 

                                                 
44 Heytemî, Menâkıb-ı İmâm-ı Âzam, s.24. 

45 Bkz. Bağdadî, Târih-i Bağdad, XIII/339-40. 
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kaynaklarda yeterli bir açıklama yoktur. Ancak "Hanif" kelimesinin müennesi olan "Hanîfe" 

kelimesine nispetle bu künyenin, İslam'a tam gönül vermiş abid bir kimse olması veya Iraklılar 

arasında "Hanîfe" denilen bir divit veya yazı hokkasını devamlı yanında bulundurması sebebiyle 

verilmiş olduğu söylenmektedir. Hanîfe isminde bir kızı olduğundan bu künyeyle anıldığı 

söylenmişse de kabul görmemiştir. Zira onun Hammad'dan başka çocuğu olduğu 

bilinmemektedir. Annesini çok sever, dâima isteklerini sorar, elinden tutup camiye kadar götürür 

ve yine elinden tutarak eve getirirdi. Annesi hükümet adamları tarafından oğlunun 

kırbaçlandığını gördüğünde: “Oğlum! Bu ilminden dolayı çektiğin nedir?” deyince büyük imam:  

- Kırbaç altında olduğuma kederlenme anne! Çünkü ben ilim için değil, dünya hâkimliğine 

boyun eğmediğim için döğülüyorum. “Dünya şahit olsun ki ben ancak Allah’a boyun 

eğerim!” diye bağırmıştı.  

İmâm-ı Âzam, Kûfe’de emin, güvenilir olarak tanınan bir kişiydi. Halktan bir çokları 

şahitsiz, senetsiz ona, paralarını, kıymetli eşyalarını bırakıp giderlerdi. Ve yine zamanında 

emanetlerini noksansız alırlardı. Hatta yıllar geçer, çocuklar büyür, babaları ölür, O paralarını, 

emânetlerini çocuklarını çağırıp teslim ederdi. Otuz senelik ortağı Hafs b. Abdurrahman:  

- Ben hayatımda pek büyük zâtlar gördüm. Onlarla oturup kalktım. Fakat istikamette, 

fazilet ve meziyette Ebû Hanîfe gibisini görmedim”  diyerek onun yüksek ahlâkını belirtmişti. 

Ortaklıkla insanlar birbirlerini tanırlar. Ortağı onu bu cümlelerle tanıdığını söylemiştir. Dünyaya 

meyletmeyen, kazancı da terketmeyen, insanları çok seven âlim bir kişiliği vardı. 46 

 

H. İmâmı Âzam Ebû Hanîfe’nin Diğer İmâmlardan Ayıran Özellikleri 

a- İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Ashab-ı Kiram’dan bir topluluğu görmüştür. Önemli bir 

özelliği tabiundan olmasıdır. Hz. Peygamber’in ifâdesine göre “İnsanların hayırlısı benim 

çağdaşlarımdır, sonra onları takip edenler, daha sonra müteakiben gelenlerdir”47 buyurmuştur. Bu 

ve benzer hadislere göre İmâm-ı Âzam da diğerlerine göre en hayırlı imamdır. 

                                                 
46 Bkz. Mekki, Menâkıb, 1/50; M.Ebû Zehra, Ebû Hanîfe, 20 vd; İbn Bezzâzi, Menâkib-ı İmâm-ı Âzam, 1/17 vd; 

Pilavoğlu, Büyük İmam Ebû Hanîfe, 7 vd.  

47 Buharî, el-Camiu’s-Sahih, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981, Şehâdât 9, Fezâilu'l-Ashâb 1, Rikak 7, Eymân 27; 

Müslim, es-Sahih, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981, Fezâilu's-Sahâbe, 214. 
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b- Tabiin devrinde içtihad etmiş fetvalar vermiştir. A’meş, Hacca gitmek üzereyken İmâm-ı 

Âzam Ebû Hanîfe’ye bir adamını göndererek Haccın farz, vacip ve sünnetlerini yazmasını 

istemişti. Tabiinin büyük hadiscilerinden olan İmâm A’meş (v.148/765): “Haccın farz ve 

nafilelerini ondan daha iyi bileni bilmiyorum” demiştir.  

c- Aynı devirde yaşayan bir çok büyük âlimlerin, Amr b. Dinar gibi hadiscilerin İmâm-ı 

Âzam Ebû Hanîfe’den rivâyette bulunmaları onun özelliklerindendir.  

d- Arkadaşlarının ve öğrencilerinin sayılarının çokluğudur. Bu özelliğe kendinden sonra 

gelen hiçbir imam sahip olamamıştır. Bu kesindir.  

e- Fıkıh ilmini ilk defa tedvin eden, fıkhı bablara ve kitaplara ayırmak suretiyle ilk tertibini 

yapan –ki bu usûl hâlâ günümüzde uygulanmaktadır- Ebû Hanîfe’dir. İmâm Malik Muvatta’yı 

Ebû Hanîfe’nin usulü ile hazırlamıştır.  

f- Başka mezhebin bulunmadığı ülkelerde ilk defa onun mezhebi yayılmıştır. Hindistan, 

Pakistan, Türk illerinin tamamı hanefi mezhebidir. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatın % 80’inden 

fazlası fıkıhta Hanefî mezhebindedir. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin görüşleri sevilmektedir. 

g- Diğer imamlara göre ibadeti, zühdü, Hac, Umre vs. konularda diğer imamlara göre 

ibadeti çok olan kimsedir.  

h- Ticaretle uğraşmış, bu kazancı ile kendisinin ve talebelerinin ihtiyacını giderdiği gibi 

hiçbir hediye de kabul etmemesi yönüyle de diğer imamlardan farklıdır.  

i- İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin özelliklerinden biridir ki İmâm mazlum olarak hapiste 

zehirlenerek vefat etmiştir.48 

 

İ. Büyük İmâmların İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Hakındaki Sözleri 

İmâm Mâlik’e Ebû Hanîfe’yi gördün mü? diye sordular:  

Malik: Evet, öyle bir adam gördüm ki, eğer şu sütun hakkında altındır diye konuşsa, 

delilleri ile isbat eder. İmâm Malik’e bu soruyu bir topluluğun sorduğu, onlara şöyle cevap 

verdiği de bildirilmektedir:  

                                                 
48 Bkz. Heytemî, el-Hayratül-Hisan Menakıb-ı İmâm-ı Âzam, s.106-8. 
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-Subhanallah! Onun gibisini görmedim. Eğer şu sütun altındır diye söylese, sözünün 

doğruluğuna kıyas delillerini ortaya diker. 

Bir gün Ebû Hanîfe, İmâm Malik’in yanına varmıştı. Mâlik, İmâmı layık olduğu yere 

oturttu. İmâm ayrıldıktan sonra yanındakilere şöyle dedi.  

-Bu kimdi bildiniz mi?  

-Hayır bilemedik.  

-Bu Ebû Hanîfe’dir. Allah onu, bir çok zor meselelerin açıklamasında başarılı kılmıştır. 

Eğer şu direk altındır dese isbat eder.49 

İmâm Şafii, Ebû Hanîfe’yi şöyle anlatıyor: “İnsanlar fıkıhta Ebû Hanîfe’nin çocukları 

sayılırlar, ona muhtaçtırlar. Ebû Hanîfe’den daha fakih kimseyi duymadım, bilmiyorum. O’nun 

kitaplarına bakmayan ilimde derinleşemez, fıkıh âlimi olamaz. Hiçbir kadın Ebû Hanîfe gibi 

akıllı bir evlâd dünyaya getirmemiştir.”50 İmâm Şafii, Bağdat’ta Ebû Hanîfe’nin kabrini ziyaret 

etmiş, orada iki rekat namaz kılmıştı. Rivayete göre kıldığı namaz sabah namazının sünneti 

olduğu halde kunut için ellerini kaldırmamıştı. Niçin kunut yapmadınız, diye soranlara:  

- Şu kabrin sahibi bulunan imama hürmet ve edebimden dolayı kunut’u terkettim, cevabını 

vermiştir.51 

Abdullah bin Mübârek bir gün hadis rivâyet ediyordu. “Haddeseni Nu’man b. Sabit..- 

Nu’man bin Sabit bana hadis söyledi” deyince: Kimi kasdediyorsun, dediler. İbn Mübarek:  

-İlmin beyninden bahsediyorum, dedi. Oradakilerden bazıları hadisi yazmak istemediler, 

durdular. İbn Mübarek az sustuktan sonra şöyle dedi: 

-Ey insanlar! Terbiyeniz az, imamlar hakkında bilgisizliğiniz çok, ilim ve ehlini 

bilmiyorsunuz. Ebû Hanîfe’den daha fazla kendine uyulacak kimse olmadı. O gerçekten muttaki, 

âlim, fakih kimseydi. O zekâsıyla, anlayışıyla, ilmi öyle keşfetmiştir ki, kendinden sonrakiler 

bunu yapamamışlardır. İbn Mübârek bunları söyledikten sonra, oradakilere tam bir ay hadis 

öğretmemeye yemin etmişti.  

                                                 
49 Hatib Bağdadi, Tarihi Bağdad, XIII/336; Heytemî, Menakıb-ı İmâm-ı Âzam, s.109. 

50 Bkz. Heytemî, Menakıb-ı İmâm-ı Âzam, s.110; 149. 

51 Heytemî, Menakıb-ı İmâm-ı Âzam, s.20. 
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Ahmed bin Hanbel, Ebû Hanîfe hakkında şöyle demişti: -O zühd ve takvâ ehliydi. Âhireti 

tercih etmeyi öyle bir yere çıkarmıştı ki, o makama kimse erişemez. Halife Mansur tarafından, 

hem de tehditle kadı olması için yapılan teklifi reddetti, kırbaçlandı, yine de kadılığı kabul 

etmedi. Allah ona rahmet etsin ve ondan razı olsun. 52 

Sonuç 

 İslâm’da hukuki ve kelâmî düşüncesinin, kıyas ve ictihad anlayışının gelişmesinde önemli 

bir payı olan âlimlerden biri olan İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe, Hanefi ekolünün imamı, büyük 

müctehiddir. Onun önderliğinde başlayan ve öğrencilerinin gayret ve çalışmalarıyla gelişip 

yaygınlaşan Irak fıkıh ekolü de Ebû Hanîfe künyesine nisbetle “Hanefî mezhebi” adıyla şöhret 

bulmuştur.  

“Büyük imam” anlamına gelen İmâm-ı Âzam sıfatının verilmesi de çağdaşları arasında 

seçkin bir yere sahip bulunması, hukukî düşünce ve ictihad metodunda belli bir çığır açması, 

döneminden itibaren birçok fakihin onun görüşleri ve metodu etrafında kümelenmiş olması gibi 

sebeplerle açıklanmaktadır.  

Akla önem veren ve çok ince bir anlayışa sahip olan, dinin ruhuna fevkalade nüfuz etmiş 

olan Ebû Hanîfe’nin görüşleri ve mezhebi, özellikle Türkler arasında yayılmıştır. Araştırmacılara 

göre O’nun Türk olma ihtimali yüksektir.  

Türklerin inançta mezhebinin Mâtüridi, amelde yani fıkıhta Hanefî olmasından dolayı bu 

mezhebe Hanefî-Mâtüridi geleneği adı da verilmiş, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar ve birçok 

İslâm ülkelerinin tarihte resmi mezhep kabul edilmiştir. 

 Türkiye’nin % 90 ve daha yukarısı müslümanlarının “Hanefî” diye meşhur olan görüş 

sisteminin imamının hayatını ve fikirlerinin bilinmesi İslamı öğrenmemizi sağlayacaktır. 
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