İnsan büyük günah işlemekle kâfir olmaz! (İmam-ı
Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin bir kıssası)
İmam-ı Ebu Yusuf anlatır:
Ebu Hanife hazretlerinin zamanında Harici mezhebinde olanlar çoktu.
Harici mezhebinde olanlar, [vehhabiler gibi] şöyle düşünürlerdi: (İnsan
büyük günah işlemekle kâfir olur.)
İslamiyet’te büyük tefrikaya sebep olan bu sözü Ebu Hanife hazretleri
kabul etmez, bir kimsenin günah işlemekle dinden çıkmayacağını,
sadece haram işlemiş olacağını, bunun ise azabı gerektireceğini, Ehl-i
sünnet vel cemaat mezhebinin böyle olduğunu bildirerek Haricilerin
sözlerine karşı uyanık olunmasını emrederdi.
Hariciler, Hazret-i İmamın, Harici mezhebinin bozuk olduğunu
anlattığını duyunca galeyana geldiler. İçlerinden kırk tane eşkıya şöyle
bir karar aldılar: (Ebu Hanife'ye gider, onunla konuşuruz,
mezhebinden ve sözlerinden dönerse ne ala, dönmezse başını
gövdesinden ayırırız.)
Biz Hazret-i İmamın kalbleri ihya eden sözlerini dinliyorduk. Kılıçları
omuzlarında asılı bir sürü sapık izin almadan içeri girdi. Hazret-i İmamı
öldürmek istiyorlardı. Dediler ki:
- Sana iki sualimiz var, bize cevap ver. Bizim istediğimize uygun cevap
verirsen kurtulursun. Mezhebimize aykırı cevap verirsen kaçamazsın,
seni burada öldürürüz.
Hazret-i imam onların bu haline aldırmayıp buyurdu :
- İnsaf ile mi, yoksa isyan ve inat ile mi konuşacağız?
- Her işte insaflı olmak, doğru söze karşı kalblerin saf olması gerektir,
dediler.
- O halde kılıçlarınızı kınlarına sokunuz, böyle yalın kılıç
durmanız insafla bağdaşmaz.
Gelenler yine inat ve isyanla konuştular:
- Kılıçlar kınlarına girmez, kana boyanmak niyetiyle gelmiştir.
- Hasbünallah, soracaklarınızı sorun. Konuşalım.
- Bir kimse şarap içip sarhoş olarak ölse, bir kadın da zina edip
doğurduğu çocuğu öldürse, kendisi de nifas hali bitmeden ölse, bu iki
facirin hallerinin ne olduğunu, namazlarının kılınıp kılınmayacağını bize
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anlat.
- Önce siz insafla şu sorularıma cevap verin. Onlar yahudi,
mecusi veya hristiyan mıdır?
- Hiç biri değildir.
- Ya hangi dindendir?
- La ilahe illallah Muhammedün resulullah derler, Peygamber
aleyhisselamın Allahü teâlâdan getirdiklerini kabul ederlerdi, fakat bu
büyük günaha düçar oldular.
- Onların hallerini ve hasletlerini saydınız. Bu üç şey iman
mıdır, küfür müdür, insafla konuşup doğrusunu da siz söyleyin.
- Bu üç haslet imandır.
- Evet dediğiniz gibidir. Şimdi söyleyin bakalım, bu hasletler
imanın nesidir, yarısı mı, üçte biri mi veya hepsi midir?
- Bu üç şey imanın tamamıdır. İman ancak bunlara denir.
- Mademki imanlı olduklarına kendiniz şehadet ediyorsunuz, o
halde onlardan ne istiyorsunuz?
Hariciler kendi sözleriyle böylece mağlup oldular, hepsi de kılıçlarını
kınlarına koyup bozuk mezheplerini bırakıp ehli sünnet oldular.
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